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ANO XLII- N• 67 SEXTA-FEIRA, 2 DE OUfUBRO DE 1987 BRASÍLIA,-:-DF 

SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N•llO, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN (Seção 11) de 15-9-87, na página 1953, no seu artigo 1', 

Onde se lê: 

junto à Caixa Econômica Federal ... 

Leia-se: 

junto à Caixa Econômica Estadual ... 

1 -Ata da 6• Reunião, em 1' de outu~ 
brode 1987 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Rrealdêncla 

-Inexistência de quorum para a í!bertura 
da sessão. 

1.12 -Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.2-ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 

2 - EXPEDIENil! DESPACHADO 

2.2.1 -Mensagens do Senhor Presi
dente da Repúbilca 

- N~ 207/87 (n9 321/87, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República solicita 
autorização para que o Govemo do Estado 
.dQ RIº~ de J_ª"eiro possa elevar, em caráter 
excepcional, e temporariamente, o limite de 
endividamento daquela unidade federativa, a 
fim de que possa emitir títulos de responsa
bilidade no valor que menciona. 

-Nç 208!87 (n" 324/87, na origem), resti
tuindo autógrafos do Projeto de Lei d~ Camªra_ 
no 33/87 (n" 130/87, na Casa de origem), que, 
sancionado, se transformou na Lei n" 7.618, 
de 30 de setembro de 1987 _ - · 

2.2.2 - Oficio do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal 

- N' S-40187 (n' 192187. na origem). enca
minhando ao Senado Federal cópias das no
tas taquigráficas e do acórdão proferido pelo 
Supremo Tnbunal Federal nos autos do Re-
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PASSOS PóRTO 
Diretor-Gera.l do .sena dó E='ediúa) 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
'Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
pireror Administrativo 
JOSÉCLER GOMES MOREIRA 
Direto·r Jridustríal 
LINDOMAR PEREIRA' DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

curso Extraordinário n"' 11"2.401.-6, o qUal de-. 
darou a inconstituciorialidade do art. 57 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto no 17 4, . 
de 20-11-40, do Estado do Rio Grande do 

EXPEDIENTE . . . ' ~ 

·CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

· . : DIAijlp óo'ÇóNG~essÓ NA~IONAL • ' : . · , . : . : · 
Impresso sob a responsabilidade ·da Mesa do' Senado Federal... : 

ASSINATURAS--' · ·.' 

Semeslral .......................................... , ... Cz$ 264,00 
Desy<sa d postag~m ................................. ~ .. Cz$ 66,00 

(VlaTerrestre) · · · · ' · . 330 00 
TOTAL ' 

Exemplar Avulso ....................................... , tz$ ·:t,OO · 

Tíragem: 2.200..e~errip!p~eS. 

~nádo F"~derar" para Participar da De!egàçãÕ 
, .do Brasil. à Quadragésima, S~gundé! SeS;Sâq 
-da Assembléia ,Geral das_ Nações Unidas ~ 
ONU. .. , -

s.:...ATos Do PREsiDENrn oo 's& 
-NADO FEDERAL . 

- N's 204 à 206. de r987. . - - ' 
Sul. · .. 

-'- N9 154/87, de autoria do Sr. Senador Jo-
2.2.3 -Projeto de Lei sé Agripino Maia, solicitando a_uto~ação do 
-Projeto de Lei do Senado no 3"4/87, de··- Senado Federal paiã participar da DelegaÇão 

autoriadoSr.SenadorJamilHaddad,quedis--- do Brasil à Quadragésima Segunda Sêssão 
põe sobre a data do pagamento de_ salários - da Assembléia Geral das Nações Unidas -

6 __:PORTARIAS DO DIRETOR- ·· 
GERAL DA SECRETARIA DO SENADO 
-EWERAL 

-'-N•' 24 e 25. de 1987. 
aos empregados regidos pela Consolidação ONU. 

7 _;_ATAS DE COMISSÕES 

8-MESA DIRETORA 
das Leis do Trabalho. ·.:{.::..gECRETARIA (iêftAi-DA-MÊSA 

2.2.4 -Requerimentos 

-N° 152!87, de autoria do Sr. Senador 
Maurício ·corrêa, ·solicitando o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n9 320/85. 

- N9 153/87, de autoria do Sr. Senador 
Mauro Benevides, solicitando autorização do 

-Resenha das matérias apreciadas de 1" 
aJO de setembro de 1987.- -- ~ -

4-ATOS DA COMISSÃO DIRETO
RA DO SENADO FEDERAL 

-N•s 56 .e 57, de 1987. 

9- LlDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTÍDOS . . . 

10- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 6"' Reunião, em 19 de outubro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. S.E!YADORES: 

-·Aluisio Bezerra - Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres-Áureo Mello -Odadr Soares-Ronaldo 
Aragão - Olavo Pires -_João Menezes - Almir 
Gabriel - Jarbas Passarinho -Alexandre Costa 
- Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodri
gues - Hugo Napoleão - VirgíJio Távora- Qd 
Sabóia de Carvalho -Mauro Benevides- José 
Agripino- Lav<{ISier Maia- Marcondes Gadelha 
-Humberto Lucena- Raimundo Ura- Marco 
Maciel - Mansueto de Lavor - GtiiUiefrhe PaJ
meira- Teotônio Vilela Filho -Albano Franco 
- Francis~o Rollemberg - Lourival Baptista -
Luiz Viana- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar 
--José fgnácio Ferreira - Gerson cam:ata -
João Calmon - Afonso Arinos - Nelson Car-

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro. 

neiro -Alfredo Campos- Ronan Tito-Severo 
.Gõmes- Fernando Henrique Cardoso- Mauro 
Borges -Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior 
-Pompeu de Souza- Maurício Corrêa -Me ira 
Filho - Louremberg Nunes Rocha - Mendes 
Canale- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Mar
tins - José Richa - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin- CarlOs Chia~ém-:- José Fogaça. 

--------

Nestas cqndiçõés, vou en~errar a- presente reu
nião, desigmmdo para a sessão ordinária _de se-
gurida-feira, dia 5, a seguinte - · 

ORDEM DO DIA 

1 

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A .. ~Votação~ em tU!-fiOUrifCO;- do Requerimento nc 
lista de presença acusa o comparedmento de 19. de 1987, de autoria- d() senador Severo Go-
57 Srs. Senadores. Entretanto, não há em Plenário mes, solicitando, no-s termos do art. 367· do Regi~ 
ó cJUOrum regimentàí para abeitura da se~o. menta Interno, o desarquivamento do Projeto de 

Nos termos do § 29 do w:t. 1~0 do Regimento- -- Lei do Senado n~ 99, de 1986, de sua autoria, 
!oterno, _o expediente _que se encontra sobre a que estabelece medidas de proteção aos interes· 
me5a será despachaçi_o pel~ Pre_sidência, indepen- ses brasileiros contra práticas discriminatória~ 
dente de leitura. - adotadas por outros países. 



Outubro de 1987 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n'1 
3.6. de 1987; de autoria do Senador Pompeu de 

' Souza, solicitando, nos termos do art. 367, do 
. Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto 
_ de Lei do Senado n~> 114, de 1984, do Senador 
Henrique Santillo, que "dispõe sobre a criação 

_ de um conselho de desenvolvimento para a região 
geoeconômica de BrasUia". 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 

51, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367, do 
Regimento Interno, O desarquivamento dO Projeto 
de Lei do _Sen~dp .n? 1331 d~ 19:83, de s.ua autoria, 
que reforça o fundo de assistência ao desemprego 
e dispõe sobre o awálio desemprego. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento rv 
103, -de 1987, de autoria do Senador Jarbas Pas
sarinho, solicitando, nos termOS do art. 367, do 
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n~ 262, de 1979, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que estabelece 
condições para a transferência do controle do 
capital de empresa riacional para pessoa julidica 
estrangeira, em tramitação conjunta com o Pro
jeto de Lei da Câmara n9 68, de 1979, que define 
o comportamento exigível às empresas que ope
ram no território nacional, sob o controle de capi
tal estrangeiro. 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
145, de 1987, de autoria do Senador T eotônio 
Vilela Filho, solicitando, nos termos regimentais, 
informações junto ao Ministério das Minas e Ener
gia relativas a incentivos concedidos na área de 
energia elétrlca a grandes consumidores. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento ~ 
149, de 1987, de autorta do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos regimentais, infor
mações junto ao Banco Central com a fmalidade 
de instruir a tramitação do Projeto de J_el do Sena
do n9 101, de 1984. 

7 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara n9 20, de 1987 (n9 3/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
Repúbllca, que dispõe sobre o aproveitam~nto 
dos servidores da Empresa de Engenharia e 
Construção de Obras Especiais SA - ECEX
no Departamento'Nacional de Estradas de Roda
gem- DNER (Dependendo de parecer.) 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 35, de 1987 (n• 5.532/85, na Caso 
de origem), que dispõe sobre a profissão de traba
lhador de bloco e determina outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

9 

Mensagem n? 146, de 1987 (n9 243!87, na cri~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

o Goliefrio' dO Estado .do Rio Giailde do .Sul, a 
ehi{tir títulos de sua responsabilidade no valor de 
Cz$ 497.853.367,20 (quatrocentos e.noventa e 
sete milhões,. oitocentos e tin_qüenta e três mil, 
trezentos e sessenta e sete cruzados e vinte centa-
vos). (Depéridelido de_ parecer.) · 

10 

Mensagem rr 147, de 1987 (n~ 244/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo dó Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar, tempor'ai--iamente, em Cz$ 
1.917.745.482,51 (um bilhão, novecentos e de
-zessete milhões, setecentos e quarenta e cinco 

- mil, quatrocentos. e oitenta e dois cruzados e cin· 
- qüenta e um centavos), o montante de sua dívida 

COI).solidaQa. (Dependendo de parecer.) 

11 

Mensagem n9 177, de 1987 (no 278187, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Prata, Es~do de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
equivalente, em cruzados, a 100.000,00 Obriga
ções do T escuro Nacion_<)]- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

.12 

Mensagem n~ 180, de 1987 (n9 281/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada_ 
a Prefeitura Municipal de Tm6teo, Estado de Mi
nas Gerais, a contratar operação de crédtto no . 
valor correspondente, em cruzados, a 450.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

13 

Mensagem n9 181, de 1987 (n" 282187, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a PrefeitUra Municipal de_ (lbá, Estado de Minas 
Gerais, a contrata! operaÇão de crédito no Valor 
correspondente, em cruzados, a 240;000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

14 

Mensagem n~ 182, de 1987 (n" 283/87, na ori
gem), relativa à_proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Váizea da Palma, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
77.067,67 Obrigações do T escuro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.} 

15 
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'.' .11: 
Mensagem no 200, de 1987 (n" 3Ó9/87, na o~

gem), relativa à proposta para que seja autorizaQa 
a Prefeitura Municipal de Macafba, Estado do R!o 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor çorresp_on~ente, ,ern cruzados, a 
60.000,00 Obrigaçõ~s. d~ Tesouro. N~ci<?nal -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

18 
Mensagem n9 201, de 1987 (n9 310/87, na~ori~ 

gem), relativa.à proposta para que seJa autoriiaCia 
a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapóra, Esta ao 
de Siio PaWo, _a contratar opei'àção dé crédito 
no valor correspondente, e'm àuia:doS,~ a 
11A57,62 Obrigações do Tesouro Nacional_-

- OTN. (Dependendo. de parecer.) 

19 
Mensagem n9 207, de 1987 (n9 321/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado do __ Rio de Janeiro. a elevar, 
em caráter exc.epd~nal e tempÓrariamente, o pa· 
râmetro estabelecido_ no item li do art. 2~ da Reso
lução n~ 62, de 26-10-75, modificada pela de no 
93, de ll-10-76, ambas do Senado Federal, de 
mõdo a permitir o registro de _urna emissão de 
36.730.000 Obrigações do Tesouro d.o f4ado do 
Rio de Janeiro. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Es
tá encerrada a reUnião. 

(Levanta-Se a reunião às id-horas e 35 
minutos.J. -

EXPEDIENTE 

Despachado-nos tennos do § 2" do 
arL 180 do Reglmel_lto Interno~ 

MENSAGENS DO SENHOR 
PRESIDEI'ITE DA REPÓBUCA 

N• 207, de 1987 (n• 321/87, na origem), de 
28 de setembro do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República; nos termos do art. 
42, item VI, da Constituição, e de acordo com 
o art 2~ da Resolução n9 93/76,_do Senado Fede-
ra~ solicita autorização para que o GovemO do 
Estado do Rio de Janeiro possa elevar, em caráter 
excepcional e temporariamente, o limite de endivi
damento daquela unidade federativa, a fim de que 
possa emitir títulos de sua respohsabilidade, no 
montante de Cz$ 11.405.766,900,00 (onze bi
lhões, quatrocentos e cinco milhões, setecentos 
e sessenta e seis mil e novecentos cruzados), equi
valentes a 36.730.000 Obrigações do T escuro do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Será incluído oportunamente em Ordem 

Mensagem n9 194, de 1987 (n9 303/87, na cri· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor cQn:-espondente, em cruzados, a 
96.167.717 Obrigações do Tesouro Nadonal
OTN. (Dependendo de parecer.) 

.. :àõ Ola. · 

. 16 

Mensagem ir.' 199, de 1987 (no 308/87, na cri~ 
gem), relativa à proposta para que -seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito nova
lor correspondente, em cruzados, a 525.159 Obri~ 
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

N• 208187 (n• 324/87, na origem), de 30 de 
setembro do corrente ano, restituindo autógrafos 
do Projeto de Lei da Câmara n9 33, de 1987 (n9 
130/87, na Casa de origem), que acrescenta e 
altera dispositivos da Lei n? 7.301, de 29 de março 
de 1985, que reorganiza os Quadros Comple- _/ 
mentares de Oficiais da Marinha. /-

(Projeto que sancionado se tran. sformou na.' I,ef 
n9 7.618, de 30 de setembro de 1987.) _ / 

_.// 
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OFÍCIO 

Do Presidente do Suprenló Tribunal Fe~ 
dera! 

N9 S/40/87 (n~ 192787; iii:l"Orlgem); -de 25 de -
setembro do corrente ano, encaminhando ao Sew 
nado Federal cópias das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido pelo SuprerrioT nbunal Federal 
nos autos do RecurSo EXtraordinário no 
112.401-6, o qual declarou a inconstitucionali
dade do art. 57 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n9 174, de 20-11-40, do_ Estado do Rio 
Grande do SUl. 

Por outro lado, não há multa para o atraso de 
pagamento- dos salários (com exceçâo do paga

" menta judídãl e esse mesmo não compensa o 
prejuízo do trabalhador). 
~ Na verdade, o pagamento dos salários deve 
ser feito no último dia útil do mês trabalhado, 
-ou_ quinzena, determínando-se multa, por dia de 
atraso, significatíva, pãfa o caso de pagamento 
extrãjlidicial. 
- -Assim, além do pagamento em dobro da parte 
incontroversa da questão, caso a empresa não 
a deposite na: prazo legal, o_trabalhador terá direito 
-~úe<::eber seu pagamento (salário) acrescido de 

(À Coin/ssão de ConstitÜiç&o·e JusÜça:) 
- -multa correspondente ao_s .dias que levou para 

PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 34, de 1987 

Dispõe sobre a data do pagamento de 
salários aos empregados regidos pela 
ConsoJidação das Leis do Trabalho. 

O COngresso Nacionãl decreta: 
Art. 1 ~ O parágrafo único do art. 459 da Con

solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto_-lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943, passa 
a vigorar com a seguinte redaç<:!o: 

"Art. 459 ... ···········"····--~··············-·· 
Parágrafo único. Quando o pagamento 

houver sido estipulado por mês, deverá ser 
efetuado, o mais tardar, até o primeiro dia 
útil do mês sUbseqüente ao vencido; quando 
houver sido estipulado por quinzena ou se
mana, deverá ser efetuado até o primeiro dia 
útil seguinte ao periodo vencido." 

Art.. ZC. Fica acrescentado ao art. 51 O da Con
soiidaçã"o- das l.els-·âcfTraDaJfiCÇaprovada pelo 
Decreto-Lei n" 5.452, de 19 de maio de 1_943, 
um parágrafo único com a seguinte redação: 

"'Art. 510 ......... :.~---· 
Parágrafo único. No _caso de infringência 

do art. 459 e seu parágrafo-únicO, -seiá aplica
da a multa de um dia de salário por di;;1 de 
atraso." 

Art. 3.9 Esta lei entra em Vigor na dãta de sua 
publicação. 

Art.. 49 Revogamwse_ as disposições em con
trário. 

Justificação 

A regra do art. 459 da CLT diz respeito à data 
de pagamento dos salários. Tendo em vista o 
nível reconhecidamente baixo de salário do traba
lhador brasileiro, constituí, sem dúvida, um abuso, 
a faculdade de que dispõe o empregador de pagar 
a remuneração de seus empregados até o décimo 
dia útil do mês seguinte ou até o qui[lto dia da 
semana seguinte. 

A norma existente só se justificaria se Vigorante 
outra prevendo que nenhuma dívida do assala
riado pudesse ser cobrada antes dos dez primei
ros- dias úteis da quinzena, Conforme- a· circunsw 
tância. 

recebê-lo. Por óbvio-, se o empregador não realizar 
o pagamento atrasado com a multa devida, o 
empregado ajuizará a respectiva cobrança.--

Sala das Sessões, ]9 de outubro de 1987. 
Jamll Haddad. 

lEOISLAÇÃO aTADA 

DECRETQCLEJ N• 5:452, 
DE !• DE MAIO DE !943 

Aprova a Consolidação das Leis do 
_Trabalho. 

Art._ 459. O pagamento dO salário, qualquer 
- ·que seja a modalidade de trabalho, não deve ser 
- estipulado por periodo superior a um mês, salvo 

no que coh-ceme a comissões, percentagens e 
gratificações: 

Parágrafo único. -Quando o pagamento hou
ver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, 
o mais_tardar, até o décimo dia útil do mês subse

-qUente- ao venCido._ Quando houver sido estipu
_Jado por quinzena ou semana, deve ser efetuado 
até o quinto dia útil. 

Art 51 O. Pela infração das proibições cons
tantes deste título, será imposta à empresa a mul
ta de_ valor _igual a 1 O (dez) valores de referência 

-reglonàiS, ·elevada ao dobro,- no caso de reinci
dênda, sem prejuízo das demais cominações le
gais. 
.................... >< .. ------'"-'~-... -----'--· 

À publicação 

REQOERIMENTOS 

REQOERIMENTO 
1'1• 152, de 1987 

Sr. Presidente: 
Nos termos do disposto no art. 367 do Regi

mento Interno, requeiro o desarquivamento do 
Proje_to _c(e __ Lei _do Senado no 320, de 1985, de 
ãlrtClría do-Senador Roberto Saturnino, feita are
cbilstituição do processo, se ne-cessário. 

Sala das SéSSões, 30 de setembro de -1987. 
--Mauricio coma. 

Será incluido em Ordem do Dia . 

Outubro de 1987 

REQOERIMENTO 
1'1• 153, de 1987 

Tendo sido convidado a participar da Delega
- ção --do Bra~il à Quadragésima_ Segunda Sessã,o 
· da AsSembléia Geral da ONU,- solicito me seja 
- concedida autorização para desempenhar essa 

missão, nos termos dos .arts. 36, § 2o da Consti-
tuição, e 44 do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País 
durante cerca de 28 dias. 

·-~Sala das Sessões, 1°-de outubro de 1987.
Mauro Benevides. 

REQOERIMENTO 
-1'1' 154, de 1987 

Tendo sido convidado a participar da Delega
ção do Brasil à Quadragésima Segund~ Sessão 
da Assembléia Geral da ONU, solicito me seja 
concedida autorização para desempenhar essa 
missão, nos termos dos arts. 36, § 2~ da-Consti-

~~tuição, e 44 do Regim~ryto lf).temO. 
Esclareço que deverei estar ausente do País 

durante cerca de 28 _dias. 
Sala das Sessões, 1" de_ outubro de 1987.

José Agriplno Mala .. 

--SECRETARIA GERAL DA MESA 

JR_~enfla das matérias apreciadas de 
1" a 30 de setembro de 1987- art. 293, 
II, dO Regimento Interno.) 

Projetos aprovados e enviados à sanção. 
-Projeto de Lei da Câmara n" 30, de -1987 

(nç 211/87, na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que autoriza o 
Póder EXecutivo a- abrir créditos adicionais até 
o limite de Cz$ 319.562.900.000,00 (Trezentos 
e dezenove bilhões, quinhentos e sessenta e dois 
milhões -e.nOIJeCe~- mil--e-Nl009-s}-e -dá --outras 
providências. Sessão: 3-9-87 (extraordinária). 

-Projeto de Lei da Câmara n" 18, de 1987 
(n" 8.384/86, na CaSa de origem}, de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a liquidação de débitos previdenciários de 
instituições educacionais e culturais. Sessão: 
21-9-87. 

-Projeto_ de Lei da Câmara n" '31, de 1987 
(n~ IEI0/87_, na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que reorganiza 
O <::o[]:xl-AUxifiar Feniínino dei Reserva da Marinha 
- -CAfRJ\1.. Sessão: 22-9-87 (extraordinária). 
- .:..:..projetO de Lei da Câmara n" 32, de 1987 
(n" 7.7ff2./86, na Casa de origem}, de iniciativa 
do Senhor Prestdente da República, que fiXa os 
valores de retribuição do Grupo-Atividades de FIS
calização de Combustíveis e dá outras providên
cias. Sessão: 22-9-87 (extraordinária). 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 33, de 1987 
(n~ 130/87, na Casa de origem), de inidãtiva do 
Senhor Presidente da República, que acrescenta 
e altera dispositivos da Lei n" 7.301, de 29 de 
março de 1985, que reorganiza os quadros com
plementares de oficiais da Marinha. Sessão: 
22-9-87 (extraordinária}. - ~-
Projetos aprovados e enviados à promulga
ção 
- -Projeto de Resolução n9 133, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de T aquara, Estado 
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do Rio Qiandé do ·sul, a contratar oper<lc;ão ·cte 
crédito no valor correspondente, em- cnizãdos, 
a 80.Q00Ubfigações do Tesouro Na~l<?_t:-~1. Ses~ 
são: _3-9-'87 (eXtraordinária). · -· -

-Projeto·de ResoluçãO ·n" 134,-d~ l~By, que 
autoriza a Pre(€:itura Munic:ipai de A.lmenara, EstaM 
do de Minas Gerais, a contratar ·operação de -"CrêM 
dito no valor correspondente, ~rn ~r~zados, a 
85.000 Obrigações do Tesouro Nacional. S_e~ão: 
3-9-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução 0 4 t:~s;9e 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Araújos, _Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondenfe, em cruzados, a 
17.885,34 ObrigaçõesdoTespuro Nacional. Se~ 
são: 3-9-87 '(extraordinária). 

-Projeto de ResoluÇãO Tl" 13~! de ~~87, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bambu!, Estado 
de Mínas Geráis a contratar operação de crédito 
no valor correspondentE!, em cruzados, a 40.000-
0briga~es do T escuro Nacional, Sessão: 3w9:87 
{extraordinária). 

-Projeto de Resolução no 137, de tQ.67,_que 
autoriza, a Prefeitura Municipal de Belém, EstadO 
do Pará, a c-ontratar operação de:crédito no v~or 
correspondente, em cruza4os, a 1 f36.090,22. Qbri
gações do Teso_uro Naclo_naL _Sessão:_:Hl~7 (exw 
traordinária). 

-Projeto de Resolução n~ 138, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Despacho, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no villot correspondente,· em c!V_Zados, 
a 89.393,53 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 3w9w87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 13'9, 4e 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Brumadinho, 
Estado_ de Minas Gerais, a contrãta:r operação de" 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 110.000 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses~ 
são: 3w9w_87 (extraordjnária). 

-Projeto de Resolução no 140, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura ML!nicipal de Guaiba, Estado 
do Río Grande do Sul; a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 209.863,30 Obrigações do T escuro Nacional. 
Sessão: 3-9-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução 11" 141, de 1987,_que 
autori.ta.a Prefeitura Municipal de Mossoró, Estado 
do Rio Gran-de do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 240.000 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses~ 
são: .3-.9-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução no 1 O 1, de 1987, de 
autoria da Comissão de Constituição e Justiça. 
que suspende a execução do art. 9°, da Lei rr 
2.322, de 2 de .:Jgosto de 1982, do Município 
de Paulista, do Estado de Pernambuco. Sessão: 
21-9-87. 

-Projeto de Resolução no 142, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura M_unidpal de Petrolina, Esta
do de Pernambuco, a contratar operação de crê= 
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000 Obrigações do T escuro Nacional. Sessão: 
21-9-87. 

-Projeto de Resolução no J43, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Araújos, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
13.114,66 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses-_ 
sao: 2I-9-87. 

;..,..-_Projeto de Resolução no- 144; de 1987, que 
· autorizà a Prefeftura Municipal de Belém, E;.stado 
do Pará, a contratar operaçãO' de crédito no valor 
cõfieSpOridente, em cruzados; a 440.996,24. Obri
gas:ões do.Tesouro Nacional. Sessão: 21-9-87. 

..,...Projeto de ReSà\ução no 145, de 1987·, que 
autoriza a Prefeifuréi Munictpal de Buritis,_ Estado 
de Minas Gerais, a contratar operaç-ão de cré"dito 
no valor corre5:pondente, em cruzados, a 
39:935~78.0Qiigações do TeSourO Nacional. Ses-
sao:2I-9-87. ·. . . . 

-Projeto de Resolução no 146, de 1987, que 
autoriza ·a Prefeitura Municipal de Coromandel, 
EStàaà de Minas. GeraiS-.- a ~ohtratar operação de 
crédito !}O valor _correspáidente, em crUzados, 
a 46.992,48 Obrigações do T escuro Nacional. 
Sessao:<1,.9·87. 
·~Pr~jetO d~ Resolu-ção n? 147, de l987, que. 

-autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama: Esta
do de Minas Gerats, a contratar operação de crê

- -dito no valor correspondente, em cruzados, a 
ta:796,Q"9"0brigaçõeS do Tesouro NaclonaJ. Sesw 
sao: 2I-9-87. 

.:....Projeto de Resolução n~ 148, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Moema, Estado 
_de Miná$ Gerais, a cOntratar operação de crédito 
nã valOr correspOndente, em cruzados,_ ·a 
13.114,Õ6 Obrigações do Tesouro Naciona_l. Ses-
são: 21~9~87. 

-Pi-ojeto de Resolução n? 149, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura M_unicipal de Três Passos, 
Estado do Riq Grande do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cru~a
dos, a 80.000 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 22~9~87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução no 150, de l9_8t. que 
autorfzá a Pref~itura Municipal de BentO Gonçal
ves, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar 
operação de ciédito no valor c::orrespondente, em 
cruZados, a_ 80.000 Obrigaçê?es do TesourO Na
dólial. Sessão: 22~~87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n~ 15f, de 1987, que 
-autoriza a Prefeitura Municipal de Perdigão, Esta-
do de Minas Gerais, a contratar operação de Cré~ 
dito no valor--correspondente, em cruzados, a 
25.000. ObJj,éações do T_esouro Nacional. Sessão: 
22~9--87 (extraordinária). 

-Projeto de Resoluçiw n? 152, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa, Estado da Bahia, a contratar operação de 
cré.dito no yalor correspondente, em cruzados, 
a 20.676,69 Obri.gações do_ T escuro Nacional. 

- Sessão: 22~9-87 (extraordinária). 
-Projeto de_ Resolução n~ 153, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Munkipal de T eresina, Estado 
do Piauí, a contratar operação de crédito no v~lor 
correspondente, em cruzados, a 439.743,04 Obri
gações do T escuro Na_!:ional. Sessão: 22-9~87 
(extraordinária). 

-Projeto de Resolução n? 154, de 1987, que 
__ autoriza a Prefeitura Municipal de tororiiandel, 

Estado de Minas Gerais, a cOntratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza-:l.os, 
a- 56.390,98 Obrigações do Tesouro Nacional 
SesSão: 23-9-87 (extraordinária). 

_,_Projeto de Resolução no 155, de 1987, que 
ãutorila ~ Prefeitura Municipal de São João Evan
_gelista,_Estado de_ Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédtto no valor correspondente, ern cruza

, p__Qs_. a 43.642,63 Obrigações do Tesouro Nacio· 
riaJ~ SeSSã.0:-23-9~87 (extraordinária}. 

-Projeto de RçsoJuç~o nQ 156, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Muriidpal de_ Se_rra do Salitre, 
-~do d~ MiD~~ G~rais ... ~ contr~~~ qp_era,ção de 
crédíto n.o valai, CõrfesPondentê, em cruzados, 
a }2.007 ,13 Obr_igaçõe~ do T~~ouro N;;~.cioh.al. 
Sessão: 23~9-a7 (extraordinária) . 
- ~PrôjetO _.de~-Re_SõluçãO' n,;_ 1"57, que autoriza 
a Pl-êfeitúrã Muni<:ipal de ·T ereslna; Estado do 

- ·P:iã).ií, -a Contr?tar Çlperaçã_o de crédito~no_ ~alar 
cOite:spondente, em cruzados, a 407.777 Obriga
ções do T eso!lici Nacional. Sessão: 23~9~87. (ex-
tràordínáriã). - , ~~ -- ' ~ ' 

-~ProJeto. de-Resoluçã:o f'Í<o> 158, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal ele Imperatriz, Esta
do dO MaranhãO, a c::Ontrata~ õperação de crédito 
no valor c-orrespondente, em cruzado-s, a 
209.863,31 Obrigações do Tesouro Nacional. 
SeSSão: 23~9-87 (extrao~dinária). 

Requerlniento aprovado 
-Requerimento n~ 133, de autoria do Senador 

Alfredo Cariip-os, solicitando, ôãs- terrTI.õs -regí
mentais, o deisarquivamento do PrOjetO de Lei 
.do Senado n~-73,de 1986, do Senador José Fra
gelli, alterando a redação dos arts. 18; 27, 33 
e 34 da Lei ri" 5.197, de 3 de jane_iro de 1967, 
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providênciaS. SesSão: 3~9~"87 (extraordinária). 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 056, de 1987 

Dispõe sobre adnússáo e dispensa dos 
ocupantes de empregos de Assessor 
Técnico e de Secretário Parlamentar~ e 
dá outras providências.--

A Comi~o Diretora· do Senado Feciera(, no 
uso de sua competência regimental é regulamen~ 
tar, resolve: 

Art. I" A admissão para os_empregos de As· 
sessorTé01ico e de S~retário Parlamentar, regu· 
lada pela Resolução n~ 130, de 1980, e pelo Ato 
da Comissão_ Diretora n" 12, de 1978, será efeti~ 
vada a partir da data da entrada do processo res .. 
pedivó, no Protocolo Administrativo. 
- Art. 2~ Duranteo-m:êsdejaneiro.decadaano, 

os QCUpantes dos empregos de que trata este 
Ato~ gozarão, obrigatoriamente,_ 30 (trinta) dias 
de férias. 

Parágrafo único. Quando houver convocação 
extraordinária do Congresso Nacional no mês de 
janeiro, o gozo das férias ficará autofnaticámente 
transferido ~a o mês de ju1ho subseqUente. 

AI:t 39 A_g_ final da legislatura, o "Diretor~Geral 
do Senado Federal providenciará a dispensa dos 
ocupantes _dos empregos de Assessor Técnico 
e de Secietário Parlamentar que hajam sido indi
cados por Senadores que não foram reeleitos. 

Art. 4o Este ato entra_ em vigor na data de 
sua pubfícação. 

Art. 5o Revogam-se as disposições ein con-
trário. _ 

Sala da Comissão Diret:Ora, 3-0 de setembro 
de 1987. - Humberto Lucena, Preside"nte -
José lgnâdo Fettefra- Lourfval Baptista
Jutahy Magalhães - Dirceu Carneiro. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 057, de 1987 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no 
uso das atribuições que lhe confere -o Regimento 
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lntemo, e nos termos doS: arts. 7?, 53, 6?, _e 512, 
§§ 3"' e~. do Regu]amento Administrativo do Se· 
nado Federal, aprovado pela Resolução n? 58, 
de 1972, e alterações posteriores, e tendo em 
vista o que dispõe o Ato n? 1 O, de 1979, resolve: 

--Art. }9 Fica alterado~ na conformidade das 
discriminações constantes dos QuadJ'9S I a V, ane
xos, o Orçamento Interno do Fundo do Centro 
Giãfico do Senado Federal- FUNCEGRAF, para 
õ eXefcldõ firianCeirêi áe-1987. - - · - · - · · · 

C:~.J.- SENADO rt:Cf:RAL 
02:02- F:Jí\DO DO c;,"'TRO G"RAFiCO DO St:"NADO rEOtRA!..- FUNCEGR~F 

r.x;::::c!;;;c r~r. tSFJ7- lJ ALT::il!f'T..o RE:CEJTA 

~ ORD:~:ÂR;CS 

T!I:A:iS?"E:~~NC:i;AS COR!t:;~;-;:::;s 

Recursos consi~os no O;"Çôl.~to C<!:

r.a.l Q União, r.o$ termos c~ iliJ.I".lc:ra!"os 

3; c c~ a co a..-tigo ..::83, _ela Rosoluç~o 

57/76, co Sen;od::. f'e(h~r.l.l, a Gorem 

rept~.ss;;.d.oa ao R;NCEC<!Al"' •• , •• , •••• 

!'IE:C!Jl'ISOS DE OIJT!I/.S TON':'ES 

n::c:::T,,s connF.N"'i'i::S 

Receita O;ler.l.cional, or!u.~.rJa da Ór

gãos d.:. vn:tzo. a ser cxçcut:>~ nOs te,:: 

mos éo f 2~, d:> ru-:. • .:11, Co At:o nu 10/80, 

200,000,CO [ 

da Cc:;~!ss&o Dtt"Ctoroo ®.sor.ac::o feCcr~l •. ~o.oco.ooo,co 

St~.ldo pOsitiVo do FUr;c;;cnAF, ve

r1!.1c:ado no i"1m cio exorclc:io do 

19S6 (parázr;.t'o Ónic:o.do art!;,;o 

71 do Ato r:R lOÓ'9, da Comissão 

Direto;:a do Senado 'FII!'deral: art.!, 

~o """ .... .,:~A. FeR,ul~ento Acmini.st.r,!· 

t.tvo Co Scnndo Fc:-dcral, Oi)rovado 

pda Resolução 58/72, com a nova 

redaçãO -d.ad;;. pc:la Resolução n~ 

57/76) •••••••••••••••••••••••••• 

;o 

90 

:,..:;:....... 
r,"""l~.,. .. 

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

. Sala da Comissão Diretora, _30 de setembro 
de 1987. - Humberto Lucena, Presidente -
José lgnáclo Fenelra -l.ourlval BaPtista
Jutahy Magalhães - Dirceu Carneiro. 

200-~ 000. 00 so 

lO.OOO.OOO,ClC 90 

3:<",659.052,90 90 

Ãfl!to 1 

c.o-::.;: .... 
t:w.~::..-

2CO.coo.co
1
1 .................. 

'---=---..l.----''---L---=--.l_i~::_:~~~.r_~o:;=:;:~~~:::7:'""~~~~~-·-·_"'_'"_""'o ___ '_" _ _, G....:"o'"''"~.·.,".,·"",·~·"·;,_.,c:JLJ' 
:;ITUAÇÃO ATUAL 

200.000,0Q- j42.•159.052,90j <l?.SS~.CS2,90/ 
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ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 204, de 1987 

O Presidente d9. Senado Federal, no uso de 
sua competência regimental e consoante o dis
posto no art. 65 do-Ato n~t31, de 1987, da Comis
são Diretora, resolve: 

Designar o servidor Paulo César Slqueira Sir
beire para integrar, como membro efetivo, a Co-
missão Permanente de Ucitação, criada pelo Ato 
do Presidente, n? 159, de 1987, a partir da data 
da publicação deste Ato, com mandato até I 9 

de julho de 1988. _ 
Senado Federal, 25 de setembro de I987.

Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 205, de 1987 

O Presidente do Senado Federai, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts: 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e terido em vista 
o que consta do Processo n~ 015651187-8, re
solve: 

Aposentar, voluntariamente, Luiz Augusto Feli
sola, Adjunto Legislativo, Classe "Especia1", Refe· 
rência NS- I 9, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos dos arts.101, inciso lU, 102, 
inciso I, alinea a, da ConstitUição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os arts. 
428, inciso n, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, 
414, § 4" e 438 da Resolução SF n9 58, de 1972, 
e art 29, parágrafo único, da Resolução SF n~ 
358, de 1983, e ar:t- 39 da Resolução SF n? I3, 
de 1985, Caril" proventos integra[s, observado o 

limite previsto no art. 102, § 2ç, da Constituição 
Federal. 

Senado Federa1, 25 de setembro de 1987.
Hwnberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 206, de 1987 

O Presidente do Senado Federa1, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno· e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi out9rg_ada pelo Ato da Comissão Dire
tora n~ 2, de 1973, resolve: 

Exonerar, a pedido, Maria Carmem Castro Sou
za, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Refe
rência NS-25, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, do cargo em comissão de Assessor Le
gislativo, Código SF·DAS-1 02.3, do Quadro Per· 
manente do Senado Federal, a partir de 1" de 
outubro de 1987. 

Senado Federal, 28 de setembro de I987.
Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA 
1'1• 24, de 1987 

O Primeiro-5ecietário do Senado Federal, no 
uso de su_a,i. abibuições regimenta[s, e tendo em 
vista O disposto_ no art. 482, § 69, do Regulamento 
Administrativo, resolve: _ 

Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a 
realização dos traba1hos da Comissão de Inquérito 
institWda pela Portaria n~ 17, de 15 de julho de 
1987. 

SenadO Federa1, 30" Qe_ setembro de 1987. -
Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA 1'1• 25/87 
Do Dlretor-Geral 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 215, do Regulamento Admin[s
trativo, resolve: 

A.rt. 1" É criada, no Senado Federa1, a Comis
são Interna de Prevenção de Acidente - Cipa. 

Parágrafo único. São membros da Cipa, com 
mandato de dois anos, a contar da publicação 
desta portaria: 

José Evandro Carneiro Gondim- Engenheiro 
de Segurança do Trabalho; 

Cantidio Lima Vieira- Médico do Trabalho; 
Arnaldo Vieira da Silva- Técnico em Segu

rança do Trabalho; 
Flávia Maria Badar6 Abrantes - Bacharel em 

Direito; e 
Regina Pedrosa de Oliveira -Mecanógrafa. 
Art. 29 A Cipa terá as seSuintes atribuições: 
a) discutir os acidentes ocorridos; 
b) sugerir medidas de prevenção de acidentes 

julgadas necessárias, por iniciativa própria ou su
gestões de terceiros. encaminhando-as à Admi
nistração da Casa; 

c) promover a divulgação e zelar pela obser
vância das normas de segurança e medicina do 
trabalho ou de regulamentos e instrumentos de 
serviço; 

d) despertar o Interesse dos servidores e em
pregados pela prevenção de acidentes e de doen
ças ocupacionais e estimulá-los permanentemen
te a adotar comportamento preventivo durante 
o trabalho; 

e) promover, anualmente, em conjunto corrt 
a Administração, a Semana Interna de Prevenção 
de Acidente do Trabalho- SIPAT; 
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f) registrar, em livro próprio, as atas das reu~ 
niões da Cipa e enviá-las à Administração; 

g) investigar ou participar da investigação de 
causas, cir<;unstâncias e conse(júériC:1ãS aos--aci
dentes e das doenças _ocupacionais, aconlpa
nhando a ex~ção das medidas con::etivasi 

h) realizar, quando houver denúncia de risco 
ou por iniciativa própria e medfante aviso prévio 
à Administração, inspeção nas dependências do 
Senado e nos imóveís de sua propriedade, indu· 
sive na SQS 309, dando conhecimento dos riSCos 
encontrados ao r~p_qnª-ável pelo setof e à Comfs- _ 
são Diretora, pelo Diretor-"ÇieraJ; 

i) sugerir a realização de cursos, treinamentos 
e campanhas que julgar necessários para melho
rar o desempenho dos servidores quanto à segu
rança e medicina do trabalho; 

j) enviar, semestralmente, à Comissão Dire-
tora, relatórios sobre suas atividades; 

I) convocar pessoas, no âmbito do Senado, 
quando necessário, para tomada de informações, 
depoimentos e dados ilustrativos elou esclareci
mentos, por ocasião da investigação-dos aciden· 
tes do trabaltto; 

m) outras medidas que achar necessárias pa
ra alcançar os objetivos qe prevenção de adden· 
tes. 

1vt. 39 Compete ao Presidente d~ Cipa: 
a convocar os membros para a reunião da 

Opa: 
b) presidir as reuniões, enc_amip.~ando_ao Pri

meiro-secretário, pelo Diretor-Geral, as recomen
dações aprovadas e acompanhar sua execução; 

c) determinar tarefas aos membros da Cipa; 
d coorden;;\1" todas _as atribu!çOés da Cipa; 
e) manter e promover o refacionamento da 

CiPa com os dema_i:s_ órgãos da Casa. 
ArL 4? A Cipa terá um Secretário, designado 

pelo Presidente, dentre servidores da Casa, com 
as seguintes atribuições: 

a) secretariar as reuf!iões, ~aborando as res
pectivas atas, registrando-as em livro prOprto ·e 
fazendo-as publicar; 

b) preparar correspondência; 
c) manter o arquivo atualizado; _ 
d) colaborar com os mernbr()S da OPA, no 

âmbito de sua competência. - ·-· -

Art. 5? A Subsecretaria de Assistência Médic:a 
e Social remeterá, obri9atoriamente, à qpa, des
crição dos casos de. a,tendimento de acidentes 
do trabalho, mediante relatório fundamentado. 

Art. 61> Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

Brasília, 30 de setembro de 1987.-José Pas-
sos Pôrto, Diretor·Gerat · 

COMISSÃO DIRETORA 
18• RE<JNIÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 1987 

Às dezesseis horas e trinta minutos do día 30 
de setembro de mil novecentos e oitenta e sete, 
reuniuwse a Cótnissão Diretora do Senado Fede
ral, sob a Presidência do Senhor Senador Hum
berto Lucena, President~. e _cem a presença dos 
Senhores Senadores: José lgnáclo, Primeiro-Vic:e
_Presidente; Lourival Baptista, Segundo-Vice-Pre
sidente; Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário_ e 
Dirceu Carneiro, T erceiro-Secretárià. 

Deixafr] de comparecer, por motivos jusfificà-
dos, os S_enhores S~nadores; Odacir Soares, Se
gundo-Secre~rio; e João Castelo, Quarto-S~_re- -
táriO. 

Dando início à rewtiãc, o Senhor Presidente 
con~de a palavra ao Senhor Primeiro-secretário, 

. que aborda os seguintes assuntos: 
1 °) Proposta de Projeto de Resolução que_alte

ra o Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral limitando o valor das diárias a que fa_zem 
jus os servidores. Após debate da questão, dec:i
dem os senhores membros aprovar a proposta, 
tendo sido assinado o Projeto em questão, que 
vai à Secretaria Geral da Mesa. 

21') Proposta de Projeto de Resolução que alte-
ra dispositivos da Resolução n~ 73, de 1984, que 
trata do incentivo funcional. Os Senhores Senado
res, após amplo debate da matéria, decidem aco
lher a sugestão e assinam o Projeto consu.Ps
tanciador da medida, que vai à Secretaria Geral 
da Mesa. 

-39} Minuta de Ato da Comissão Diretora regula
mentando a admissão e dispensa dos oc:upantes 
de empregos de Assessor Técnico e de Secretá,rio 
Parlamentar. Após análise e debate da qtJ.estão, 
houve por bem a Comissão acolher a sugestão, 
tendo __ sido assiné!.dO o Ato respectivo, que vai à 
publicclçã·o-. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor 
Presidente passa a palavra ao Senhor Senador 
Dirceu Cafné1ro que relata os Processos nçs 
015020/87-8 e 013891/87-1 que tratom de pedi
do de ressarcimento de despesas médico-hos
pitalares formu1ado pelo Senhor ex-Senador Be
nedito Ferreira. O Relator, após ampla análise e 
avaliação do pedido, conclui o seu parecer, com 
base nas informações dos órgãos competentes 
da Casa, sugerindo que a Comissão autorize o 
reembolso de _Cz$ 65237,50 (sessenta e cinco 
mil, ~uzentos e trinta e sete cruZados ~ cinqUenta 
Céii.tãVOs), dado que seria esta a quantia despen
dida pelo Senado, caso tivessem sido cumpridas 
as normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
Após amplo debate os demais membros resolvem 
acolher o parecer do Relator, limitando _o Valor 
do reembolso à importância já referida. 

Erh segÜida o Senhor ·Presidente coricede a 
Palavra ·ao Senhor Senador Lourival Baptista, que 
apresenta parece_r sobre o Processo P:' 
010033187~4, no qual a Subsecretaria de AdmL
niSfiáÇão Ftrtanceira apresenta prestação" de cOn
tas do Fundasen- Fundo Especial do Senado 
Federal, relativa ao primeiro trimestre de 1987. 
APós discusSão â9 assunto decidiu a ComisS;ão 
aprovar as Contas em questão. 

Dando c:ontinuidade à reunião, a Comissão 
passa a apreciar os assuntos a ela trazidos pelo 
Diretor-Geral da Casa: 

19) Processo n? 001833/86-3 que submete ao 
exame proposta de alteração do Orçamento Inter
no-do Fundo do Centro Gráfico do Senado Fede
ral - Funcegraf - para o exerdclo financeiro 
dé 1987. Após exame e debate da Proposta, é 
ela aprovada pelos presentes, ocasião em que 
assinam o Ato respectiVo, que vai à publicação. 

-z'1) Cópia de Projeto. elaborado pelo 
Prodasen, que propõe uma racionalização dos es
J?ãÇÕS ftSic6s do Senado Federal Após apreciação 
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do assunto decide· a Çornis_sá,o deteyrninar o seu 
encaminhamentO à Prime"ira· SeCretaria dó Sem~
do Federal. 

Nada mai~·hàVendõ ·a-tratar; às dezoito horas, 
o Secretário-Pres1dente declarou encerrados os 
trabalhos, pelo que eu, josé Passos Pôrto, Diretor
Geral e Sec:_r~tário da Comissão Diretora, lavrei 
a presente Ãia qUe, depoiS de aSSinadá Pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 30 de setembro 
de 1987.- Humberto Luc:ena, Presidente. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

8~ Retiriião, realizada 
em 12 de agosto de 1987 

Às dez horas,, do dia doze de agosto de mil 
noVecentos e oitenta e sete, na Sala de Reuniões 
da Co-missão, Aia Nilo Ce>elho, sob a Presidência 
do Senhor Senador Luiz Viclna, Presidente; pre
sentes os Senhores Senadores Francisco Rollem
berg, NelSon Wedekin, ROberto Campos, Irapuan 
Costa Júnior, Severo Gomes, João Ca]mon e Nel
son Carneiro, reúne-se a Comissão __ d~ Relações 
Exteriores. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Alfredo Cam
pos, Leite Chaves, Saldanha Derzi, Hugo Napo
leão,João Lobo, José Agripino,Jarbas Passarinho 
e Itamar Franco. Hav_en_do número regimental, o 
Senhor Presldente declara abertos-os trabalhos, 
dispensando-a leitura da ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada. A seguir, sua Excelência 
comunica que a reunião destina-se à apre<:íação 
das seguintes Mensagens Presidenciais: n_~ 115, 
de 1987, submetendo à aprovação do Senado 
Federal a escolha do Senhor José Ofymplo Rache 
de Almeida, Ministro de Primeira Classe, da Car~ 
reira de Diplomata, para exercer a função de Em~ 
baixador do Brasil junto à República Socialista 
Federativa da lugo~lâvia - Relatpr: Senà.dor Ro
berto Campos: e a_n9117, de 1987, submetendo 
à aprovação do Senado Federal a escolha do Se
nhor Carlos Luzllde Hildebrandt, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Finlândia - Relator: Senador Nel
son Wedekin; bem como, ouvir as exposições que 
farão os referidos embaixadores acerca das mis-
sões para as quais estão sendo _indicados. Assim 
sendo, atendendo ao preceito regimental, a Presi
dência determina que a reunião tome-se secre_ta 
para ouvir os expositores e, ainda, deliberar Sob.re 
as Mensagens constantes da pauta. Reaberta a 
reunião em caráter público e esgotadas as maté
rias constantes da pauta, o Se_nhpr Presidente 
agradece a presença de todos e declara encer
rados os trabalhos, lavrando eu, Paulo Roberto 
.Almeida Campos, Assistente da Comissãp,_ a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente. - Luiz VIana, Presid~nte. 

9~ Reunião, realizada. 
em 20 de agosto de 1987 

As quinze horas, do dia vinte de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete. na Sala de Reuniões 
da Comissão, na Ala Senador Nilo Coêlho, sob 
a Presidêri.cia- do Senhor Senador Luiz Vtana, e 
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com a presença dos Senhores .Senadores Nelson 
Wedekin, Jamil Haddad, Irapuan _ C9sta Júnior, 
Saldanha Derzi, Edison Lobão, Jollo Lobo~- Cid 
Sabóia de Carvalho, José Agripino, Nelson Car
neiro e_ João Calmon, reúne-se a Comissão de 
Relações Exteriores. Deixam de cOffipare.ter, por 
motivo justifiC.:ido, os Senhores SenadOres Alfre
do Campos, FranciscÇJ Rollemberg, Leite ChaVes, 
Severo·aom-e-s,-Hugo Napoieão, Jarl?_as P!}Ssa
rinho, Roberto_ Campos e ltamár FrancO. Havendo 
número regimental, o Sentror Presidente declara 
abertas os trabalhos, dispensando a leitura da ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. 
A seguir, Sua EXcelência comunica que_a presente 
reunião destina-se à apreciação _das matérias 
constantes da pauta e, ainda, a ouvir as exposiçóes 
que farão os Senhores Edmundo Radwanski, indi~ 
cada para exercer a função de embaixador do 
Brasil junto à Jamaica, eJoséJerônimo Moscardo 
de Souza, indicado para exercer a função de em~ 
baixador do Brasil junto à República da Costa 
Rica, sobre as missões para as quais estão sendo 
desigJii:tdos. Prosseguindo a Presidência, aten
dendo ao preceito regimental, determina que a 
reunião torne~ se secreta para ouvi-los, bem-como, 
para deliberar sobre as seguintes Mensagens: n~ 
138, de 1987, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federa) a 
escolha do Senhor Edmundo Radwanski, Ministro -
de Segunda O asse da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à Jamaica, cujo relator é o Senfior Senador NeiM 
san-carneiro; n9140, de 1987, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação-do 
Semldo Feaê"rãl a escolha do Senhor José Jeró
nimo Mos_cardo de Souza, Ministro- de Primeira 
Oasse da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Costa Rica, cujo relator é_:a Senhor S_enádor 
Saldanha Derzí; e a n? 123, de HI87;ao PreSidente 
da Repüblica, submetendo à apreciação do Sena
do Federal, a escolha do Senhor Marcos Henrique 
Camlllo Côrtes, Embaixador do Brasil junto à Co
munidade da Austrália, para, cumulativamente, 

. exercer a função de Embaixador do Brasil jurito 
à República de Vanuatu, cujo o relator é o SenJ:tor 
Senador Nelson Carneiro. Reaberta a reunião em 
caráter públfco o Senhor Presidente informa que 
os Projetas de Decreto Legislativo n" 03/86 e rt' 
21186 deixarão de _ser apreciado nesta data em 
virtude da ausência dos relatores. Nada mais ha~ 
vendo a tratar, a Presidência agradece a presença 
de todos e declara encerrados os trabalhos, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assis
tente da Comissão, a presente ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
- Lub: VIana, Presidente. 

10> REUNIÁO,-RE:ALIZADA 
EM 26 DE AGOSTO OE i987 

Às quinze horas, do dia vinte e seis de agosto 
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de 
Reunião da Colniisão, Alã SenãaOrNHO-Coelho, 
sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana 
e com a presença dos Senhores S~n~dores Itamar 
Franco, Roberto Oimpos, Jamil Haddad, Jarbas 
Passarinho, Nelson Wedekin, João Lobo, Edison 
Lobão, José Agripino, Chagas Rodrigues, Cid Sa
bóia de Carvalho e Nelson CãmeirO, reúrle-se_ a 
Comissão de Relações Exteriores. Deixam de 

comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Alfredo Campos, Francisco Rollem
berg, lrapuan Costa _Júnior, leite Chaves, Salda
nha Derzí, Severo Gomes, Hugo Napoleão. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente de

-c;:lªra abertos _os trabalhos, dispensando a leitura 
da Ata da reunião anterior, que é dada por apro
vada Em seguida Sua Excelência comunica que 
a reuni_ãQ_destina-sl;l à apreciação das matérias 
constantes da pauta e, ainda, a ouvir a exposição 
que fará o Senhor Luiz Augusto Pereira Souto 
Maior, indicado para exercer a função de Embai
xa4o..r dp arasil junto ao Reino da Suécia, acerca 
da missão para. a qual foi designado. Dessa ma
neira, determina que a reunião tome-se secreta 
para ouvi-lo, bem como para deliberar s.obre a 
Mensa9em n? 116, de 1987, do Senhor Piesidente 
da República, submetendo à aprovação do Sena~ 
do Federal a escolha do Senhor Luiz Augusto 
Pereira Souto Maior, Ministro_ de Primeira Classe 
da Çarreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da S_uécia; 
cujo relator é o Senhor Senador José Agripino. 
Reaberta a reunião em carâter público, o Senh6i 
Presidente concede a palavra ao Senhor Itamar 
F á~ncO, que emite parecer favorável ao Projeto 
de Decreto Legislativo n9 0:3, de_ 1986, que "aprova 
o· texto do Acordo sobre GraMdade Parcial na 
Execução de Cartas Rogatórias, celebrado, por 
troca de notas, entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e _o Gove.rno da República F ran
cesa, em 5 de outubro de 1 978''. Apresentado 
o parecer e não havendo quem queira usar da 
palavra para discutir, é o mesmo aprovado por 
unanimidade. A segujr, a Presidência informa que 
dado ao adiantado da hora os Projetas d~ Decreto 
Legislativo na 21/85 e n~ 32/85 serão apreciados 
em outra ocasião. Nada mais havendo a tratar 
Q s·ei-lhOr Presidente agradece a presença de to
dos e d_eclara encerrada a reunião, lavrando eu, 
Paulo Roberto de Almeida Campos, Assistente da 
Comissão, a pre_Sente Ata que, Iida e aprovada, 
será-assinada Pelo Senhor Presidente. - Luiz 
VIana, Presidente._ 

i I' REuNIÃO, REAlJZADA . 
EM 2 DE SETEMBRO DE 1987 

Às dez horas e trinta minutos do dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitent;;l e sete, na 
Sala de Reuriiões da- CÕniissão, Ala Senador Nilo 
Coelho, sob a Presidência do Senhor Senador 
Luiz Viana_. com a presença dos Senhores Sena~ 
dores Francisco Rollemberg, Roberto Campos, 
Itamar Franco, João- Lobo, Severo Gomes, Ruy 
Bacelar, Nelson Carneiro e Aluízio Bezerra, reú~ 
ne-se a Comissão de Relações Exteriores. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Serilio-
res.Se_nadores Alfredo Campos, Trapuan CostaJú
n10f-:- Leite- thâVe"S,-Nelson Wedekin, Saldanha 
Derzi, Hugo Napoleão, José Agripino e JarbaS 
Passarinho. Havendo número regimental, o Se~ 
nhor Presidente declara abertos os trabalhos, dis
pensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada. A seguir, Sua Exce
lência comunica que_a presente reunião- destiM 
na-_se à apreciação da matéria constante de pauta 
e, ainda, a O:t!vir a exposição que fará o Senhor 
Erne~to Alberto Ferreira de CaJValho, indicado pa
ra exe_rcer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Democrática, acerca da missão para 
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qual está sendo designado. Prosseguindo. a. Presi
dência, atendendo ao preceito regimental, deter
mina que a reunião tome-se secreta para ouvf-lo, 
bem como, para deliberar sobre a Mensagem n~ 
137, de 1987, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal a 
escolha do Senhor Ernesto Alberto Ferrefi'a de 
Carvalhõ, Míriistro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embai~ 
xador do Brasil junto à República Democrática 
Alemã, cujo relator é o Senhor Senador Itamar 
FranCo. Re"aberta a reunião em Caráter público 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradece_a presença de todos e declara encerrada 
a reurUão; lavrando eu, Paulo Roberto Almeida 
Campos, Assistente da Comissão, a -presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. - Luiz Viana, Presidente. 

-- 12' REUNIÁO, REAlJZADA 
EM 23 DE~SETEMBRO DE 1987 

Às quatorze horas e trinta rriinutos do dia vinte 
e três de setembro de mil novecentos e oitenta 
e sete, na Sala de Reuniões -da Comissão, Ala 
Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor 
Senador Luiz Viana, com a presença dos Senho
res Senadores José Agripino, Nelson Wedekin, 
FranciscoJ~ollemberg. hamar franco,Jarbas Pas~ 
sarinhci, Leite Chaves, Edison Lo~ão _e Cha9?1s 
Rodrigues, reúne~se a Comissão de Relações Ex~ 
teriores. Deixam de comparecer, por motivo justi
ficado, os Senhóres Sena_dores Albano Franco, 
IraPuan Costa Júnior, Nelson Carneiro, Saldanha 
Derzi, SeVero Gomes, Hugo Napoleão, João Lobo 
e Lavoisier Maia. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada. A seguir, Sua EXcelência 
comunica que a presente reunião destina~se à 
apreciação das matérias constantes de pautas, 
ainda, a ouvir a exposição que fará o Senhqr Car~ 
los Norberto de Oliveira Pares, indicado para exer~ 
cer a função de Embaixàdor do Brasil juntO_ à 
República de Gafla, acerca da missão para a qual 
está sendo designado. Antes de dar continuidade 
aos trabalhos, a Presidência esclarece que seria 
ouvido _também, na presente data, o Senhor Ro
naldo Costa, indicado para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Chile, 
mas que p~r nfOijvç d_e doença não pôde campa
Assim, sendo, a _ _!!e_reeiaçãO dá.Mei'tifãgem n9157, 
de 1987, ficã ac~li~da para a próxima reunião. Pras· 
seguindo, o Senhor Presidente, atendendo ao pre
ceito regimental, determina que a reunião torne· 
se secreta para ouvir o Senhor Cá.rlos Norberto, 
bem C()mo para ·âelib~rw ~obr~ a r.,ens_agem rt 
136, de 1987, d6Senhor Presidente da RePública, 
submetendo à aprovação do 5enado Federal a 
escolha do Senhor Carlos Norberto _de Oliveira 
Pares, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira 
Diplomata, parei exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República de Gana, cujo relator 
é o Senhor Senador José Agriplno. Reaberta a 
reunião em _carâter público, e_ na9-a mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente aQfadece a presença 
de todos e declara encerrada a reunião; lavrando 
e_y~ __ P.aulo Roberto Almeiqa Campos, Assistente 
da Comíssaci, a presente Ata que, lida e aprovada, 
s_erá assinada pelo Senhor Presidente, - Luiz 
Viana, Presidente. 
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COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Criada através da Resolução n~"41, de 
1987, d~nada a apurar irregularidades 
divulgadas no jornal "'A Folha de S. Pau
lo", na concorrência para implantação da 
Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os 
aspectos da vfabiUdade sódo-econômi· 
ca daquela ferrovia. 

6• REUNIÃO. REALIZADA 
EM 4 DE AGOSTO DE 1987 

Aos quatro cüas .. 4o mês de agosto do ano de 
mll novecentos e oitenta e sete,· às nove hOí.as 
e_quarenta e sete min,L,.~tos, na Sala d~ Comissão 
de Economia, presentes os _S~hores Sen~dore-? 
João Menez_es (Presidente), Mansueto de Lavor_ 
(Relator), Affonso Cainarg·o, Olavo Pirés, Iram sa. 
raiva, Ruy Bacelar~ Alexandre Costa, Edison Lo
bão, Leopoldo Peres e Pompeu de Sousa. reú
ne~se a ComtssãQ P.arlamentar çle lnq~~rito, desti
nada a apurar as irregularidades divulgadaS nO -
Jornal "A Folha de S. Paulo", na- com::orrência 
para implantação da FE:ITóvia NOrt~Ul e -ãnaJi
sar todos os ~pectos da viabilidade sócio-eco
nômica daquela Ferrovia. Havendo númerq regi
memtal, o SenhQr Presidente declara abertos os 
trabalhos da Comissão e convida o Engenheiro 
Murillo Valle Mendes, Presidente d.<\1 Construlpra 
Mendes Júnior S/A, para to_mar assento à Mesa. 
Após o juramento da praxe, Õ Senhor Pl-esidente 
franquia a palavra aos Senhores Membros, no 
sentido de interpelarem o depoente. Após o témli
no dos debates, o· Senhor Presidente agradece 
ao depoente o pronto atendimento à solicitação 
da Cori1isSão.-- Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente, deu- por enc::_erra_do os traba
lhos da Comissão às onze horas e 'iinte e seis 
minutos e, para constar eu, José Augusto Panisset 
Santana,Assístente da Cõri"tiSSãO, lavrei a presente 
Ata que, lida e aprovada será. assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à publicaçij_o. 

ANEXO À ATA DA 6•REUN!ÃODA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE /NOOÉRITO, 
O?ülDA Aí'R4ffS DA RESOL([ÇÃON•41, 
DE 1987, DESTINADA A APuRAR IRREGU
Ul/1/DADES DIVULGADAS NO JORNAL ';<\ 
FOUfA DE S. PAULO'; NA CONCORREN
CM PARA IMP/AJ'ITAÇÃO DA FERROVIA 
NOR7E-S{JL EANAUSAR TODOS OS AS
PECTOS DA VIABILIDADE SÓC/O-ECON6 
MIO\ DAOOElA FERROVIA, D@TI_NADA A 
CXIV/R O DEPOIMENTO DO E!WENHEIRO 
1'1URILLO VALLE MENDES, PRESIDENTE 
DA CONSTR(JTORA MENDES JÚNIOR 6/A, 
Q(JESE P(JBUO\ COM A DEVIDA A(JTORI
il\ÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CO-
MlssAQ . 

Presidente: Senador João Menezes 
Relator: Senador Mansueto de Lavor 
(fntegra do apanhamento faquigráfico da reu-

nião.) 

O SR. PRESIDEN"fé (João Menezes) -,- EJ;tá 
aberta a reunião. OUvirerrios hÕje, o Sr. Muiillo 
Valle Mendes, Direto_r-Presidente da ConStrutOra 
Mendes Júriior, a quem convido a i6ffiâr assento 
à Mesa. 

O Sr. Murillo V alie Mendes, o senhor está convo
cado para depor na Comi$ãQ de Inquérito, criada 
nos termos do art. 170, alínea •·a"", do Regimento 
Interno do Senado Federal, Constituída por nove 
MembrOS", para o fun de, no Prazo de .. 60 dias, 
aparar as irregularidades divulgadas no jornal Fo
lha de S. Paulo, na concorrência para a implan- -
tação· da Ferrovia Norte-Sul, e analisar todos 
os aspectos da viabilidade sódo-eConômica da-
quela Ferrovia. _ _ ___ _ 

_I;:s~~ ê~o_os·termosear~ oS-quais V. S• foi 
COJ:tvf~a~o ~ preStar esclarecimentos. 

O SR..M(JRILLO VAi..LE.MENDES ~Pois não. 

O SR ERESIDENTE (João Menezes) ~Antes 
d~ iniciar, v.-s~ vai prestar o seguinte juramento, 
repetinâo cOmigo: 

(O' SR. MURILLO VALLE MENDES PRESTA 
O_ SEGUIJ'fflõ.,L<JRAMENTO'J . . . 

"'Juro, c:omo dev-er de_consç::iência, dizer 
tOda a verdade, nadã omltindo do que seja 

_ do meu_ conhecimento sobre QuaiSqUer fatos 
_ . relacionados com_~ inve~tigação a cargo des· 
_ ta COmissão Parlamentar de Inquérito, desti-

nada a apurar irregularidades na concorrên· 
da para a implantação da Ferrovia Norte

__ Sul _e analisar todos os aspectos da viabili
dade S6cio-ec6i1ôiT:Iica daquela Ferrovia." 

O SR. PRESIDENTE (João 'Menezes) :....·Cone 
sulto se y. s• d~ja fazer urna exp~ição iniciá! 
sem ser interrompido, oU sé _aceita ser interróm:. 
pido durante a eXposição, ou, l;ie prefere que ao 
terminar a sua exposição seja inquüido pelos Srs. 
SiOãP9fes. 

-O .SR. MURILLO VALLE MENDES~ Preferiria 
que passássemos à in.quirição pelos Srs. Sena
dores. 

o SR PRESIDENTE (João Menezes) ~V, g; 
não deseja fazer ua:n~ expoSiçã~ !~icial? 

OSR,M(JRILLO VAU,E MENDES-, Não, Não 
ti@a~~h~ç_imento 4~~ procedimentos_ e~ real
mente, não mé -parecé (Jue, da minha parte peJo 
menos, o assunto seja ri1otivo de Um?! exposição. 
Prefiro saber o que os Senhores querem. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ~Tem 
a palavra o Senador Affon59 C~ffi~rgo, para inqui
rir o depoente, 

-X):.:SR._AffQNSO ~Çiq ~ Na_ v~rd.~qe_ 
não vou fazer inquirição, porque coloco a empresa -
Mendes Júnior nas_ mesmas condições em que 
cOloquei, aqui, a empresa Andrade Gutierrez. Vou 
repetir j:)ãfà-õ--Dr.--Murillo Mendes, pessoa com 
quem tenho relacionamento pessoal, o que disse 
aos Diretores da Andrade Gutierrez e ao Diretor 
c@_ TRATEC: s_e qualquer um t;los Ojretores de 
empréitE;iras qué_ vleià:m· depor ria ilossa· Comis
são tive$.se adrr)iti.(lq que, em decorrência Qa for
ma de edital feit9 pela VALEC, teria havido um 
entendimento para cada um pegar o lote que 
achasse onde podia ser mais eficaz, a mim não 
criaria nenhum tip-o de problema, porque acho 
que a forma do ~ditai feitq pela VALEC possibi
l!tari~ _ ~-s.se tipo de entendir:n_~nto, se_m _nenhum 
ãto testvO ao erárío~ porque todos -deram o maiof 
desconto. Na hora em que a VALEC dtou_dara-

. mente, deu coriliediTlenfu da porituação-previa
mente, e cada _ urn já sabia da sua, a Andrade 
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Gutierrez, portanto, que ti_nJ}a ª primeira pontua
ção, já sabia que poderia escolher o lot~, porQue -
também fazia parte da c:oncorrência a definição 
de _que uma ernpreiteira não deveria ficai com 
dois lotes, para mim seria tranqüüo--e atê isso 
não me chocaria, da parte _das empreite iras_. por
que elas trabalham de acordo com as regrªs _ d?; 
concorrência, sempre foi assim. A_Andrade_ GU
tierrez deu, Por exemplo, o desconto m~IJ10 -~m 
apenas um leite, e não precisaria- dar em- n:rais 
do que um, porque ela. era ~ primeira pontuação. 
Assim, deu ó.o lote 3 BC. _p()rque sabia que ganha
ria o lote. No caso da MenQ~ J_~!lior,-_que-th)ha 
a terceira pontuação, deu o maior deScot)to em 
quatro lotes. EJa tinha absoluta certeza_ de que, 
dimdo a pontuação maior em q~atro lote~_!:e.:tendo 
a terceira pcmtuação,_te_(ia que ganhai- urii: deles. 
Assim, a Mendes Júnior _não teria __ qlle fazer ne
nhum tipO de aê:erlo, Cor(! e~a· pf9j:>osta {Jué fez. 

Para mim, rião criou nenhum problema. O que 
colCX(uei aqui, para o Diretor: d~_TMJ:EÇ f~Lqu.e 
essa empresa, sim, partindo d.o princípio de que 
todas as empreitelras querem ganhar algum lote 
--se foram à concorrência foi para ganhar -
a TRATE C tinha a oi@va pontuação e de_u.o _maior 
desconto apenas no Jote 9 BC. num ,!;ió_lot.e. Pa~e
ce~me, pela lógica, que ela tinha certeza de_.que 
a CBTO, que taml;>ém_ d~u ~ maior pontuação 
no lote 9 BC. já iria ganhar_ l,lm outro lote, para 
não poder ganhar nesse. Não -entra, n~ minha -
razão, que a TRATE;C fosse entrar nUma éói)C'bt
rência dessa _para não ganhãr. Aliás, para ganhar, 
cpm todà~~ ~eZca_ ela teria qu_e dar a maior pon
tuaçâ.o no mínimo em ·outro lote, porque· ela era 
a oitava pontuação e teria ganho. Essa é a_ minha 
lõgica aritmética. 

No caso, corno ·a Mendes Júnior deu a maior 
pontuaçãO-em (Juatro lotes,_ tendo a terceira pon
tuação, adro-que ela não teria que participar de 
nenhum tipo de acerto, pois teria a segurança 
de que ganhaiía o seu lote. 

-Assim, não tenho nada a inquirir. Para mim, 
é absolutamente_ satisfat_ória a. participação da 
Mendes Júnior. - -

O SR.MURILLO VALLE MENDES..-c.As-obser
vações do-Senador Affonso C~ffiãrgb f~rám mul
to _objetivas_. A nOS$(!_posição é de que, natural
f!~.ente, JicõU. r:tC? .a~ i': iJ:l_CJJdi!ição _a resl?eito do-C:on
luiO que foi á.ac.u~~q_VE=iculada,·QI!~rO ç!gd~r.ar 
que, até por absob.~t;;i_[ª-lta d~ necessidade, Oão 
toroãffios_pa_~_em -nenhum tipo de acerte?: __ -

OSR. PRESIDENTE (João Menoze>) ,-Tem 
mais alguma pergunta, Sen"-.Q.OI:_Affonso Calnar
go? 

O SR. AFFONSO CAMARGO '- Não. Estou 
satisfeito. 

_ O"SR~$ESJD~TE (o.!~oMenezes) -Algum 
Senador des_eja formular perguntas? (Pausa.) 

-Concedo a--palavra ao--Relator, Senadór Man
sueto de Lavor. _ 

Q_ SR. RELATOR (MansUeto de Lavor) - Sr. 
Presidente,. Srs, S.e_n~dores, Sr. Murilo Mendes, 
Presidente da empresa Mendes,Jlg)ior.:. -

A Resoluçã<? do Sen®-o_F~deral_ que constituiu 
e~ CPI da-Ferrovia NOrte-Sul teve o QbjetiY:p d~ 
procurar r~por e colo.car perante a opinião pública 
n<icional, na medida do possí'lel, a verdaQ~ 4o§ 
fatos relativos à primeira concorrência da Ferrovia 
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Norte·Sul, bem como, aproVeitando o ensejo, ava
liar, estudar e analisar acerca da sua viabilidade 
sódo-econõmica. Talvez este seja o aspecto mais 
importante, até porque se trata de uma importante 
obra governamental, que precisa do respaldo da 
sociedade e das forças politicas que apoiam o 
Governo. 

Nesse sentido, os objetivos desta CP1 vão de 
encontro- ao interesse público nacional. E tanto 
os depoentes quanto os membros da CPJ, como 
o Relator, como o Presidente, estamos nos dedi
cando a esse trabalho, pro_cutando analisar e des
cobrir os aspectos que constituem o objetivo des
ta CPI, da maneira mais objetiva possivel, sem 
colocar os nossos interesses ou poSições partidá
rias e ideológicas, mas visando tão-somente es
clarecer certos fatos. Entre eles, poi exemplo, a 
própria matéria da Folha de S. Paulo, edição 
da quarta-feira, dia 13 de maio de 1987, que foi 
o motivo inicial desta CP!, uma denúncia intitulada 
"A Concorrênda da Ferrovia Norte--Sul foi uma 
farsa" matéria do jornalista Jânfo de Freitas, que 
já depôs nesta CPI e que considera fraudulenta 
e determinada por corrupção a concorrência pú
blica, cujos resultados o Governo divulgou Ontem 
à noite, - é a matéria que estou citando textual
mente - para a construção da Ferrovia Mara
nhão-Brasília, ou chamada Norte-Sul. 

Essa matéria foi antecedida por uma publica
ção em código, da mesma Folha de S .. Paulo, 
inserida no encarte da publiddade comercial da
quele jornal, sob o título de "Lotes". Entre os 
lotes estão citadas as iniciais da empresa Mendes 
Júnior, vencedora do lote 3A. conforme publica
ção antecipada da Folha de S. Paulo, e confir
mada depois pelos resultados da concorrência. 

É claro que o Senado Federal procura escla
recer esses fatos, face a repercussão nacional des
sa denúncia, visando a boa reputação do Governo, 
em -que tem o apoio deste Relator e do PMDB, 
que é o meu Partido, ao lado do PFL 

A importância desta CPI objetiva, portanto, es
clarecer à opinião pública nacional o porquê da 
denúncia, como surgiu, e também levar à opinião 
pública a viabiUdade técnico-econômiço-financei
ra da Ferrovia Norte-Sul, sein desprezar os seus 
aspectos constitucionais, os seus aspectoS legais, 
sem desprezar a análise de outras alternativas, 
talvez mais ao aJc:ance da situação do País neste 
momento, tais como as hldrovias, entre elas as 
hidrovias do Ara.guaia e, talvez:, do Tocantins. 

Com esta espécie de introdução, Dr. Murilo 
Mendes, gostaria de perguntar qual a. explicação 
que V. 5' poderia trazer a esta CPI acerca dessa 
publicação antecipada, referente à sua empresa, 
da Folha de S. Paulo, relativa à denúncia do 
jomaJista Jânio de Freitas? Por exemplo, como 
a Construtora Mendes Júnior, cujo conceito, não 
colocamos absolutamente em dúvida, e nesse 
ponto nossas palavras são as mesmas do colega 
e ex-Ministro dos Transportes, Affonso Camargo, 
como a Mendes Júnior participa de uma concor
rência que, pelo seu processo, deve ser sigilosa, 
os envelopes entregues à VALEC lacrados e rubri~ 
cados: corno V. S• poderia nos explicar se é passi
vei fazer isso, o fato de que, entre outras, a empre
sa Mendes Júnior esteja nessa relação de concor
rentes exatamente vencendo a concorrênda do 
lote 3A. cujo resultado foi publ!cado com antece
dência de 5 dias pela Folha de S. Paulo? É 
a primeira pergunta. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

CYS~. PRESIDENTE (Jão Menezes)- A Presi· 
dêncià concede a palavra ao Sr. Murilo, parares-
ponder. -

O SR. MURILO VALLE MENDES- Gostaria de 
diz~que concorrências desse tipo, que são fre
qüentes no cenário brasileiro, significam que o 
Goverri.o, preoCupado com a diStribuição de carga 
de. serviços para diver~os componentes, procura 
mais ou menos orientá-las no sentido de que um 
número mais amplo de empresas possa. parti
cipar. Ao mesmo tempo ele procura, o que ocorre 
em vários órgãos não s6 do Brasil como do exte
rior, estabelecer condições de classificação: deter
minadas firmas poderão fazer tais e quais serviços 
de tal tamanho; outras poderão fazê-los diferente. 
No momento em que ela fiXa um preço, porque 
n~ r~al.idade o_ preço acaba praticamente sendo 
fixado, quando se opta por um tipo desses de 
concorrência, se quer assegurar exatamente que 
não haja conluio entre os participantes, porque 
ê comer se fosse uma Sunab. O Governo diz:: 
"eu compro e quero que todo mundo participe, 
porque n~o quero crise no mercado; eu conheço, 
eu Úmho estatlsticas, eu tenho números, eu sei 
qual é o preço- de um serviço, então, eu quero 
é que seja assim." A partir daí, o sigilo passa 
a ser absolutamente secundário, porque todo 
mundo sabe que quem quiser ganhar vai ter que 
se esforçar para dar um preço baixo. No nosso 
caso, por exemplo, basta que se conheça a prefe
rência das duas firmas classificadas nos dois pri
meiros lugares, que fica mais ou menos fácil para 
quem conheça qual é o interesse, - e isso é 
fácil quando não há interesse pelo sigilo - por 
isso posso responder, não é diffcil identificar, pre .. 
viam ente, uma vez que tivemos, com grande ante
cedência à abertura das propostas, a publicação 
da classificação das fiJ'lllaS. E a entrega das pro
postas mesmo foi anterior à abertura, o que signi
fica que houve interesse entre as empresas. Qma 
pessoa qU:e quisesse saber qual era o maior inte~ 
a muito fácil. Agora, na realidade, alguém que 
CQnheça melhor todas essas características deve, 
eu suponho, ter informado ao jornalista. J:: a supo
sição que eu faço. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Mais 
alguma pergunta? 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)-Tenho 
mais aJgumas, Sr. Presidente. 

-V. S• admite que o jornalista teria recebido essas 
infOrmações das próprias empreiteiras anterior .. 
mente? 

O SR. MURILO VAI.l.E MENDE$ - Das emprei
teiras ou de pessoas interessadas em fornecimen
tos, em subempreitadas, pessoas que são do mé
tler. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- V. 
s• nega qualquer ajuste havido antes, entre as 
construtoras e vencedoras da concorrência? 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ~ Tem 
~ palavra v. s~ para responder. 

O SR. MuRILO VALLE MENDES- Nego sim! 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Relati· 
vamente aos preços foram eles baseados em que 
tipo de pro)et<?s? 

.o SR. MUR1L0 VALLE MENDES- Eu não.te
nho informação sobre a elaboração que levou 
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a esses preços. Eu pOSso dizer que são preços 
correntes, mas eles poderiam ser um pouco mais 
altos ou mais baixos, não conheço a. origem dessa 
formação. AcredJto que, com os elementos infor
mativos que a organlzaçao tem, não é difídl fazer 
esssa estimativa. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A 
VALEC estabeleceu um preço mínimo, quer dizer, 
acima desse preço mínimo foi ... 

O SR. Mrn!LO VAU.E MENDES -Na reolklade 
é um preço base, permitindo-se desconto ou 
acréscimo de até 10%. É como V. fr. disse, trata
se, em última análise, de uma fixação de preço. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Sobre 
o preço mínimo da VALEC. os preços que fizeram 
com que as empresas vencessem a concorrência, 
segundo consta, foram preços inclusive abaixo 
do preço mínimo. Isso ê verdade? 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - V. S• 
pode responder. 

OSR. MURlLO VALLE MENDES- É verdade! 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- No 
entanto, há uma infonnação de que a VALEC 
pagaria uma parte em dinheiro e 2.0% àesse preço 
em ações dela própria ou da REFFSA. Jss.o tam
bém é verdade? 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - V. S• 
pode responder. 

O SR. M<JRiLO VAI.l.E MENDES-Sol q.re exis
te essa informação mas não sei se isso consta 
fonnalmente do edital. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Não 
sei se V. S• tomou conhecimento que Jogo após 
a divulgação dessa matéria da Folha de S. Pau· 
lo, considerando fraudulenta a concorrência, a 
VALEC culpou os empreiteiros, inclusive dizendo 
que teria havido wn ajuste ilegal entre os ernprei .. 
teiros. Como V. 59 considera essa acusação da 
VALE C? 

O SR. PRESIDENTE (Joào Manezes) -Pode 
responder. 

O SR. MURILO VALLE MENDES-O Sr. disse 
que teria sido um ajuste fraudulento? 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - É, 
está publicado. 

O SR. MURILO VALLE MENDES - Eu U na 
ocasião, até já esqueci, aJgumas coisas desse tipo, 
mas seria a primeira vez a se fazer fraude para 
abaixar o preço. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- V. 
S• _considera que os preços oferecidos e que ven
ceram essa concorr8nda foram preços correntes, 
portanto preços dé mercado? 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. Ex' 
pode responder. 

O SR. MuRlLO VALLE MENDES-Considero! 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Eles 
foram preços aproximados ou semelhantes aos 
da Ferrovia Carajás? 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Pode 
responder. 

O SR. MURILÓ VAL.i.E MENDES - Creio que 
sim. 
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O SR REJ.ATOR(Mansue\o d( l.a~qr) -.Muito 
ob~gad~;- , ... · :- •. :-.~-.;. ~7 ~'·:-.• -.-~:~~~-:-~. 

o SR PRJ;:SIDENTE(4oõo.Menezes) -f.!gum. 

pq~eremos pa~r para o final _depois de esgotar 
a conv{)cação d~ todas aquelas que <::onsiderar
m~ rie<:essá.rià a Pi-esençá. -Já oUViinos aqui o_· 
Sr~..tâni9 de_ F:reitas, que não trouxe nada ele inte
ressa~_te, a VALEC, a- Portobrás, o Geipot, 
várías -&ITifir~~f]~ ãepUseràm~·-dois Goven1aáo
res de Estado prestaram depoimento e vamos 
olivlrnlá1s duaS -ou três peSsoas que quefrám 
aiiteS dos Ministros. É o nosSO -erit€ndei", vamos 
foCar êSSe -~namei'Oê deP9'Is ehc;:errar a fase dós 
depoimento~ - - · ,_. - -- · ""_ ·· · 

Sena,Jor ·çieseJ~ formular m~s. alguma pergunta 
ao Sr. Depoente? (Pausa.) · 

Não havendo maís perguntas, antes. de termi
nar, - V. S• resPondeu'·sobre se ,hquve Z!igum 
ato irregutar - gostaria qUe V. S• respOndesse 
se pensa que houve algüm ·conluio entre as em~ 
preiteiras para participar dessa concbrrênda? 

O SR MURILO VAU.E MENDES -Acredito que 
não. D,enoss~ pãrte, Oão partic.ipamoS-dêMnhuffi 
conluio, c:::onform~_já declarei, e ·ac:rec;mo- qué nãó 
tenha havido. - - -- · .- ,- .-

0 SR. PRESIDE~ (Jp.j0 M~~eze;) - Ob~
gado. Agradeço a ~ua presenÇa. V. _S•_e_~á~4ispen--
sado. · 

O SR. MUR!.LC) VALLJ;: MENDES ~Muito. obri-
gado. - - - - ·- · -- - · 

-. 
O SR. PRESIDENTE: (João Menezes) - .Conti

nuando a reunião, quero comunk:ar aos ~rS. qUe 
durante esse período de recesso do S~ado, pro
curamos obter todas as informações pedidas, in~ 
clusive já temos o iriquéritc da Políciã Federal, 
todas as plariilhas da VALEC; reunimos na Comis~ 
são cerca de nove volumes, com_ a história da 
concorrência da V~C1 ~nf!ITI! ProCuramoS co~ 
lher tudo que desse condições para que _esta co-: 
missão chegasse .a bom termo. Tem os também 
cópia daquela célebre carta da empresa ~ -ãCho 
que é umª- ~mpresa alemã, se li.ão me falha a 
memória - Consult~ que- trarei !li próxirila se
mana, para os Srs, Sen~dores. , _ _ _ . . . 

Deveremos toma_r:_Qª- depoimentos elos Sr.s, Mi~ 
nistros da Seplan e dos Tnmsportes, mas so~ 
mente quando enc~rra!Jl1Ç>S o depoimento das 
várias testemunhas. qu~ os S_r:s. Sen~c;lqres. dese_-
jam ouvir. - - · - -

O SR. LEOPOLDO PERES - Sr. Presidente, 
qual ê o calendário de audiências das teStemu
nhas? 

O-SR. PRESIDENT,E,_ (João Men.ezes) _-Já in
formo ~ V. & Já ouvimos_ um ljúm'i!ro de teste
munhas interessante e gostaria de perguntar aoS 
Srs. Senadores, para que não ocom.m reclama
ções de que não foi oUvido sk:r<JD.o_. _e não foi 
ouvido beltrano, quem desejam convoéar para 
providenciarmos as convocações. Devemos ·ver 
o número de pessoas que se-considere necessárto 
que concluir. porque senão vamos ol.Nir aqui tes
temunhas e nunca mais acabar. Eu acho que 
é fundamental, para o respeito- da pr6Piiã Co-nlis
são, que ela termine o seu trat>~ho oportuna
mente. Pre<::isah:los ainda de um prazo fazoável 
para o Relator proferir o seu parece-r,- j)Orfunto, 
gostaria que fossem fixadas as convocações que 
faltam. 

Tem sido lembrado o nome da Senhora lsa 
Rondon, uma técnica, não _sei quem é, mas vou 
procurar saber - parece.·me 'que dois ou três 
Seha_do~s comentaram sobre essa Senhora. En~ 
tao, vou_convocar Dona_-lsa-Roridofl e;·se·nés·se 
espaço de 48 horas,- hÕuvei- ffiãis- al_Q-Um- riCnile 
a ser sugerido, peço-que me inforrrlern. 

Respondendo ao _colega, eminente Seoador 
Leopoldo Perez, não temos um prai:o fixO,~ um 
esquema determinado _para esses depoimentos. 
Já ouvimos bastantes testemunhas mas somente 

~O.SR.AFFÇJNSQ.~OO -Peço a palavra, 
Sr. P~eS[dente. __ -- -... ~ . ·. - .--

--O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem 
a palavra V. Ex" · 

O SR. AFFONSO cAMAROO-'-' Para acaUtelar 
a necessidãde que a(JUíteriloS fuâOs Íi6s, de trázer 
pessoas que falem sobre a viabilidade da hidrovia 
dOJ\ragUaia, porque, realmente; tem havido muita 
informação contradit_ória com relação ao rio. Por 
eqúwoco, hoje, acho que_ não há dúvida sobre 
o-·equivoco, o Ministro _dos Transportes chegOu 
a afirmar que teríamos que fazer tririta e uma 
barragens no rio Araguaia, o que, certamente, 
causou uma confusão~ Tanta que o Presidente 
do Geipot esteve ~qui e: negou essa necessidade. 
PoSteRormente, tivemos aqui o nosso GOveriiádqr 
Henrique Sartti11o; que disse que o problema Mo 
era d_e barragem, o problema era dos bancos 
de areia móveis. E que para viabilizar a hidrovia, 
transformar o rio Araguaía numa hídrovia, levaria 
de 20 a 25 anos, o_ que também é uma ínfonna
ção, pal-a mim, absolutamente_ surpreendente. 
Então, parece.-me que está faltando para a Comis
~-Q faz_er um momento de discussão sobre a viabiM 
!idade da hi.drovia dq Araguaia. Eu -digo isso por
que a en-genheira lsa Rondon é uma das pessoas, 
té<:n(i:::@.S,_ especializada em hídrovias, porque tra
balhou nisso trinta, anos. Pode não ser a única. 
Então, ª rn(nha sugestão seria no sentido de que 
V. Sr deixasse diSponivel a próXima terça-feira, 
Para_term6s dados concretos e atl,lais cóm relação 
à hidrovia do Araguaia. Convidar-se-ia a --enge
-fiheira (sa Rondon e mais alguém -que algum Se
nador quisesse indicar, mas, para discutir o pro
blema da viabilidade da bidrovia, inclusive, al
guém para dizer aqUi que ela não é viável. Acho 
que é importante para a comissão, ter informa
ções definitivas com relação à possibilidade_ de 
transformar o Araguaia em hidrovia. A sugestão, 
que foi feita preliminarmente pelo Senador Mauro 
Borges, que não está aqui presente, seria da vinda 
da engenheira lsa Rondon, porque trabalhou nisso 
durante trinta anos, na PORTOBRÁS, hoje ê apo
sentada, e de mais alguém que algum Senador 
da ComisSão queria indicar. Mas acho que devía
mos, na próxima terçaMfeira - é importante isso 
_;;__ dis-cutir o problema do Araguaia. 

Nem que venha uma pessoa, depois a segunda, 
depois a terceira, mas discutir esse assunto por
que ai nós pOderíamos formar nossa opinião com 
relação a essa viabilidade. 

~-o"SifPRESIDÊNTE _(João Menezes) - Emi
Mri~e Sen~dQ~,eu na~ tenho a oPor à Sua exposi
_çá._Q,_embOra ~~ CPI não tenha sido criada para 
examinar oa viabilidade do rio Araguaia e nem dO 
T"oC:ãnWts. qUe até jiilgo preferencial que tenha 
que se começar pelo Tcicãntins, porque a Comis
Sáó foi instalada para examinar as irregularidades 
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divulgadas no jornal Folha d~ S._ Paulo, _0!'1 con
corrência para a implantação da Feri-óvia Nõ~te 
-Sul e an~isar todo:? _os _!iS:P~ct<?S de viabij_idade_ 
sócio-econQmiça d~quela ferrovi~ qu"er dizer, o 
assunto é da ferrovia, e estamos_ nOs desvloim-do. 
Esse é o t~ma q~e está aqui 

O SR. AFFONSO CAMAROO -_Pordão, eu 
não vou polemizar com V. EX~' Quando díz aqúi: 
"Ana1isar todos os aspectos da viabilidade da ferM 
rovia", é evidente que nós temos que estudar a 
viabilidade de_o_u«as.altematiVãs. 

O SR PRESIDENTE (João Meno..,s)- Da fer
rovia_. se é boa ou nãO. Mas eU -não me Op6r1hõ 
a qqe: V. EX' chame. 

Agora acho que atê temos também que examiM 
nar o Tqcantins, a hídrovia tem que começar por 
lá, de vez. qUe nós jâ temOs na cidade de Tucurú1. 
o inicio d~ hidro:via, com as c:abeça.s c;l.~ e<:lusas 
prontas. E o Miriistr'c;) dos TranspOrtes- eú infor
mo, ~ ac:ho que V. EX' já deve saber -:-:- até já 
havia colOCª-do rio ·orçamento -da Portobràs_. 
para o corrente exercício, uma_ deteiTninada im
portância, que não me récordo agofã o moirta"nte, 
para-o reinício dos trabalhos da hidrovia Araguaia
Tocantins. Mas_ não_ me oponho absolutamente, 
porque é urw_Jonná fie escl~reç:er .~I!'plamerite. 

.0 SR. Af.FONSO CAMAROO- Também não 
me oponho, Sr. Presideilie, que se discuta taffi~ 
bém o Araguaia e o lotantins, sobre -os dois. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Um estudo de 
viabüídade dt; wna Obra, desse pOrte, dessas di
mensões e _desse aJcanc.e, parte, sobretudo, das 
disponibilidades ec:.onômico-fma:nceiras. Forã dis-
to não há o' qUe discutir. Então,_ eu SolicitO Que 
V. Ex' conVoque o Ministro do Pla1_1ejaffiento Dr. 
Anlbal Teixeira, para depor nesta Comlssá.o. Já 
está colocado? então _desculpe._ 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Sena
dor, n6sjá combinamos aqui, que. quari.dO termi
narem os depoimel'ltos, ao final, eu convocaria 
o Ministro do Planejaffiento e o .Mínistro dos 
Transportes para os depoimentos finais nesta Co
missão. 

O SR IRAM SARAIVA- Quando cheguei, prati
ca:mente o Senador Affonso Camargo est_áva con
cluindo a sua colocação e s6 ol,lvi quãrido V.-~ 
não concord_ava em se discutir_ a n_avegabilídade 
doAraguaia-Tocantins. eu pediria a V. EX, apenas 
para ni.e inteirar, se pudesse, _reprisar o seu reque
rimento? 

O SR. AFFONSO QIMAROO - O que .d~ía
mos, aqui, é o seguinte: 

Ficou faltando, para nossa informação;_ na co
missão, que pessoas viessem depor, com relação 
à viabilidade ou não de transformar o Araguaia 
numa hidroVia, porque as informações_s_ão muito 
contraditórias. V. Ex", inclusive ouviu ~qui o Gover~ 
nadar Henrique Santillo manifestando as preocu
pações qu~ ele. tinha com os bancos d,e areia 
do rio e atê achando que haveria necessidáde 
de 20 anos para se viabilizar a hidrovia - ele 
declarou isso text.uah:nente, aq':-li._ São in(orma
ções que a mim chocam, porque eu tenho outras 
informações. E eü nao quero dizer quem tem 
razão. Eu não sou eJ).g~hheiro espe<::talizado em 
hidrovias e isso é uma especia1idade. então, _o 
que eu estava propondo é que na próxia terça
feira, se trouxesse aqui, depoentes com relação 
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à viabilidade da hidrovia do Araguaia e também 
do Tocantins, porque não tenho dúvida de que 
o TOcantins, à jusante, é riavegável, por isso não 
coloquei, porque sei que é navegável. Eu acho, 
também, que o Araguaia é navegável. mas algu
mas pessoas coloçam que é dificil a navegabi- · 
!idade. com relação ao Tocantins, ninguém tem 
dúvida, por isso que eu não coloquei o Tocantins. 
Aqui todos achamos que ele tem aquele trecho 
que já está, inclusive, se programando com as 
eclusas e ele tem um trecho, à jusante, indiscuti
velmente navegável. Então, a idéia é que discutís
semos a navegabilidade do Araguaia, na terça
feira, trazendo pessoas até que viessem _depor, 
dizendo que é facilmente navegável e outros que 
possam dizer até que não o é._ O momento é 
de discussão e de depoimento sobre a navega
bilidae do rio Araguaia. Isto é o que propus. 

O SR. IRAM SARAIVA - Então o senhor veja, 
meu caro Relator, onde é que nós vamos parar 
com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Quan~ 
do eu a subscrevi- e V. EX'~' sabe do meu compor
tamento com relação a apurar as irregularidades 
- entendo que a CPI começa a escorregar na 
sua finalidade. Porque, se nós ouvimos o depoi
mento do Governador Henrique Santillo, eu não 
quero nem dizer o meu, no aspecto de conheci
mento, porque eu não sou engenheiro, meu c~:~:ro 
Senador Alfonso Camargo, sou ·criminalista. Eu 
vou em dma da questão. E eu vim, exatamen.te, 
para apurar a Irregularidade. Com relação à viabili
dade da ferrovia, nós não podemos nem discutir, 
porque está também clara a colocação, no reque
rimento que assinei. Agora, quando o Governador 
veio e colocou, eu quero dizer também, com co
nhecimento pessoal, e V. Ex~ como engenheiro 
conhece muito maJs do que eu, pois sabe das 
dificuldades do Araguaia. O Araguaia vai, r~al
mente, demorar uns 20 anos para isso, o que 
não ocorreu com o T ocailtins, embora há neces
sidade das três eclusas, que também demandam 
quantias vultosas. Eu acho que nós podemos per
feitamente expandir o trabalho da CPI mas esta, 
realmente, não é a finalidade. Eu entendo assim. 
A finalidade é aPurar a irregularidade ou a supoSta 
irregularidade na concorrência e a viabilidade da 
Ferrovia Norte-Sul. Agora, discutir Araguaia e • 
Tocantins, nós estamos fugindo da razão do re
querimento. 

O SR. AFFONSO COMARGO ...:_V. Ex' me per
mite? 

O SR. IRA!"\ SARAIVA- Com o maior prazer. 

O SR. 1\FFONSO CAMARGO - Veja V. Ex', 
o Governador Henrique Santillo declarou que 
achava que se deveria construir a ferrovia e tam
bém a hidrovia. 

O SR. IRAM SARAIVA - Posterionne"ilte, por
que ela levaria 20 anos para ser viabilizada. Daí 
para mais, Senador, eu posso dizer. 

O SR. AFFONSO CAMARGO ~'Ãgora. vejam 
o seguinte, Senador Iram Saraiva e Sr. Presidente, 
as informações _que tenho são de que essa hidro
via não terá dificuldades para ser construída; eu 
tenho que me basear porque são informações 
de técnicos da Portobrás e da engenheira Isa 
Rondon.Acho que não perderia mos nada, porque 
é importante ouvi-la; ela vem aqui, em 15, 20 
minutos faremos algumas perguntas e ela respon-

de e com isso vamos enriquecer nossos conheci
mentos, porque' eu me considero em dÚVida. Eu 
pediria, inclusive, a V. Ex' que desse condições 
deste Plenário ouvir, porque há muita contradição 
nas informações com relação ao Are~guaia. E V. 
Ex' sendo um Senador pelo Estado de Goiás, 
e tendo interesse que essa hidrovia, independen
temente do problema de ferrovia, acho que V. 
EX deve ter interesse em que essa hidrovia seja 
construída o quanto antes, seria importante V. 
Ex', inclusive, e o Senador Mauro Borges, que 
por sinal foi quem propôs a vinda da Engenheira 
lsa Rondon, não fui eu, foi ele, que V. Ex" e o 
Senador Mauro Borges, que são representantes 
por Goiás, ouvissem o depoimento de uma técni
cá Que diz que essa hídrovia pode ser construída 
com muita rapidez, porque é do interesse do_ set,~ 
Estado. É importante esse depoimento, principal
mente para V. Ex" e o Senador Mauro Borges, 

O-SR. IRAM SARANA- Eu não discordo abso
lutamente de ouvir, até me enriqueceria com os 
conhecimentos que tem V. EX', que me pudesse 
passar às mãos, porque sou um estudioso da 
região; claro que tenho que ter em mãos docu
mentos e depoimentos desse jaez, que só enrique
cerfcim a nossa defesa da região. O que eStou 
analisando, meu caro Senador Affonso Camargo, 
é com relação a se protelar a finalidade, e me 
preocupa muito nós nos desviarmos da Ferrovia 
Norte-Sul, o que não quero, absolutamente. 
Qoero-atélüTl debate salutar no Plenário do Sena
do, Sobre as questões do Araguaia e Tocantins. 
Até chamaria a atenção de V. Ex" para um detalhe 
mais curioso, de que inclusive estão acabando 
com o Araguafa. Vamos partir, agora, para uma 
luta intensa, o Governo de Goiás, porque a depre
dação que se nota ali é algo espetacular, que 
vamos ter que acudir imediatamente, sob pena 
de desequilíbrio ecológico monstruoso. Tudo Isso 
n6s podemos discutir, vamos debater. Agora, não 
podembS é nó-lfperder aqui em outros assuntos, 
o que tiraria a finalidade maior da CPI, até porque 
temos é que mostrar à Nação se houve ou não 
a irregularidade. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) --V. 
EX' me Permitir? - --

o sR.-IRAM SARAIVA- Concedo o aparte a 
V.EX' ~~-

- O SR RElAIOR-(Mansueto de Lavor) -Quero 
concordar com V. EX, Senador Iram Saraiva, num 
ponto, de que é preciso não perder de vista os 
objetlvos da CPJ. Quando ~ vai fazer um estudo 
comparativo entre alternativas, nada mais está se 
fazendo do que seguir o método do Qeipot, que 
considera todas essas vias, desde a Rodovfa Be
Jém--8rasJ1ia até a projetada Norte-Sul, o To
cantins do lado direito, o Araguaia do lado esquer
do, como um único corredor estratégico do To-
cantins - Araguaia, é como se fosse wn _único 
corredor Norte-Sul. Então, para objetiva. e clar~
mente se ter uma análise da viabilidade sócio-eco
nómico da Ferrovia Norte-,.Sul, não se pode dei
xar de compará-la com outras alternativas que 
talvez sejam mais viáveis, mais ao alcance da si
tuação do País, no momento. Essa comparação 
é um método importante, e tanto é importante 
que o Geipot apresentou todo o seu estudo com 
base nessa c_ompai-ação; e como também o Go
vernador Henrique Santillo, vindo aqui defender, 
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como defendem com muito brilho a u~gência da 
Ferrovja Norte-Sul, ele fez essa comparação, di
zendo que r'ealmente o Araguaia não tinha condi
ções de _concorrer,-no momento, com a Nocte-
SuJ, por tajs e tais razões, inclusive pela demanda 
do tempo que levaria na correção do seu leito. 
Então, é claro que preciscimoS analisar essa alter~ 
nativa, tanto a do Araguaia quanto a do Tocantins; 
s6 que é comprovado, e não é preciso se provar 
nesta CPI, que o Tocantins, pelos seus desníveis, 
precisa de uma série de barragens, o que encare
ceria tremendamente. Já se vê que na viabilidade, 
em termoS de _custo, o TocantinS perde, é óbvio 
que vai perder, tanto para a ferrovia, como para 
o Araguaia. O problema que se coloca é_ exata
mente_ essa comparação entre duas vias, a aqua
via e a ferrovia, qual seria a mais barata, qual 
seria a que economizaria mais dinheiro~ quaJ seria 
a mais rápida e de menor custo, portanto, a que 
mais interessa ao País. Acho que não é um desvio, 
nós não vamos deixar de lado a Ferrovia Nort~ 
SuJ, para nos centrarmos numa viabilidade em 
si mesma do Araguaia. O que se vai fazer é uma 
comparação, como fez aqui o GovemadÇir Henri~ 
que Santillo, e como está fazendo sempre em 
seus estudos o Oeipot, 

O SR. IRAM $ARAIVA - Entendo, meu caro 
Senador, que é intermodal; nós sabemos que 
mais cedo ou mais tarde estaremos com esse 
complexo funcionando, seja em 20, 30 ou 40 
anos, nós não podemos desprezar isso._ O que 
me preocupa aqui é exatamente a rapidez com 
que temos que apurar a irregularidade, eu pelo 
menos assinei o requerimento para isso. Discutir 
a viabilidade da Ferrovia Norte-SuJ é brincadeira, 
porque conhecemos a região. 

O que nós estamos fazendo aqui é exatamente 
descer gotas dágua no Atlântico, porque a Nor
te-5u1 já dá provas suficientes de que, primeiro, 
é mais rápida, é necessária, mais eficaz; n6s vimos 
no próprio posicionamento do Governador doEs
tado, que é um dos grandes interessados na ques
U.o, ao colocar o problema. Não podemos nem 
discutir esse aspecto. O Senador Affonso Carnar
go coloca outros adendos de que poderemos, 
-e não sou COntra absolutamente, trazer essas pes
soas para depor de forma aJguma. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) ~Sena· 
dor, permita-me. Como V. Ex' considera que é 
brincadeira discutir essa viabmdade, se o ex-Mi
nistro aoraldino Severo considera uma aventura 
a construção da Ferrovia Norte-SuJ? 

O SR. IRAM SARAIVA- Não sei. Ele cometeu 
várias aventuraS quando também foi Ministro. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) ~Tudo 
bem, mas são pessoas que não estão na vala 
comu~. eles têm responsabilidade. 

O SR. ALEXANDRE COSTA ~ V. Ex' permite 
um aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA- Não tem nada, meu 
caro Senador. Vou dizer a V. EX o seguinte: o 
que mais se fez neste País foi malverSãção de 
dinheiro público; o que mais se fez neste País 
foi, sim, obras faraónicas para desmoralizar, inclu
sive, com a condição nacional; o que mais se 
fez neste Pafs foi eleger Deputados e Senadores 
pagos por empreiteiras; o que mais se fez neste 
Pafs foi desviar os nossos recursos. Sempre se 
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fez isto no Brasil. Então, quando eu me preocupei 
com a CPI de V. & foi exafamerite para-aPurar 
a irregularidade. o-qUe- eu quero e_-a Norte:-sui 
saindo, dentro de uma lisura_ que espero-que 
aconteça, porque inclusive· a própria CP! está a 
manter vigilância sobre isSo.__ -

O SR. ALEXANDRE COSTA--' V. Ex' permite 
um aparte? 

O SR. RELATOR (Mansueto de Laror) - Só 
para complementar, dentro dessa linha. É que 
realmente os trabalhos da CP! se fazein no prin
cípio do contraditório. Se autoridades ou ex-auto
ridades públicas têm uma posiÇão diferérite da 
outra, nós temos que conferir os dois lados._ E 
realmente não seria interessante que ouvfssein 
somente uma parte. 

OSR IRAMSARAIVA-Nem eu coloquei dessa 
forma, Senador. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Não, 
creio que_ é_ importante o depoimento do ex-Mi
nistro dos Transportes, que considera- a Folha 
de S. Paulo está aqui- uma aventura a constru
ção da Norte-Sul. mas ele tem que dizer por 
que considera essa aventura. 

O SR. IRAM SAR/4NA - O próprio jornalista 
de onde originou a denúncia esteve aqui, não 
disse nada, nós respeitamos. Viemos aqui apenas 
para ouvir a sua negativa, como já o fizera em 
outros dois depoimentos anteriores antes de vir 
aqui. O que está ãcoritecendo é que nós estamos, 
mais uma vez, fazendo com que uma CPI fique 
desmoralizada. E eu disse ao Senador Affonso 
Camargo que n6s queremos debater, inclusive 
no Plenário do Senado, essas viabilidades todas. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - O 
jornalista invocou o seu direito, que a Lei de Im
prensa lhe dá, para não revelar fontes, simples
mente isto. Aliás, se ele revelasse as fontes ele 
perderia a credibilidade como profissional da im
prensa. 

O SR. IRAM SARANA- Não perderia nada. 

O SR. RELATOR (Mansuetci de Lavor)- Lógi
co. /4S. é que está o problema. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex' me per
mite um aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA- Com o maior prazer. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Cheguei atrasa
do, mas o _suficiente para compreender o debate 
que V. EX' está travando com o Relator. E vejo 
que o Relator progrediu muito, porque já com
preendeu e disse aí, textuaJmente, que a hidrovia 
é de custo mais alto é a mais lenta e a mais 
difícil de ser construída. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Qual 
hidrovia? 

O SR. ALEXANDRE COSTA -' A hidrovia do 
Tocantins. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Nós 
estamos falando é do Araguaia. 

O SR. IRAM SARAIVA- Está confundindo; o 
Ministro dos Transportes confunde, são dois rios 
-teria que haver um mapa aqui na sala. 

O SR. ALEXI\NDRE COSTA- A do Araguaia, 
essa é impossível ser feita agora, nem é dificil, 
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é in)possível.' Esse impossível foi dito por todos 
que aqui vieranl. Nem _o GEIPOT, que V. EX' dá 
como·arauto, que_eu não considero, porque no 
BrasiJ·criam-se_ esses. arautos, sem obras, sem 
imagi.mtção~ s.efn cfíatiVidade. -

O sR. RfuTÕR (Mansueto de Lavor)- Peça 
a e_xtinção do GEJPOT, se é um órgão tão inútil 
assim. 

O.SR. ALEXÀNDRE -COSTA- Criaiii-Se esses 
arautos que querem impor aqui as suas opiriiões, 
não sabendo também que esta é uma Casa de 
homens que sabem e que têm cabeça, e conhe- _ 
cem·as coisas. Aqui não vim para ouvir a opiriião 
de Ooraldinci SeVero, mésmo porque não conhe
ço nenhuma obra dele, se tem, não estão nas 
livrarias. Se_ existe algum trabalho eu nunca o !L 
O que s_ei e qUe foi um péSsimo_ Ministro, é só 
o que_ sei, a não ser que ele me prove, através 
de outros grandes feitos, eu o tenho como um 
Ministro da média para baixo. Portanto, não sei 
o qUe vem fazer aqui, ele não está incluído na 
lista dos grandes conhecedores de transportes 
do Brasil, absolutamente não está incluído, como 
muitos que a desejam convocar. Se querem con
vocar, vamos convocar autoridades, homens que 
se debruçam sobre os livros e que sabem o que 
é transporte no Pais, e não um cidadão apenas 
pelo fato de ter sido Ministro; Ministro é escolha 
política, escolhe-se qualquer um, seja sabido ou 
não, seja capaz ou não. Aliás, para ser Ministro 
não precisa ser nenhum gênio em transportes, 
para isso existem as assessorias, existem os ho-
mens capaZes dentro dos ministérios, que os con
duzem. Não são os Ministros que _criam, não são 
os Ministros uns imaginativos, uns criativos, os 
ministros são os administradores. Na realidade, 
o que precisamos saber- e eu concordo inteira
mente com o Senador Iram Saraiva - é sobre 
a lisur_a da concqrrência pública. Aqui deve ter 
prestado depoimento o Diretor da Mendes Júnior; 
eu nã~ o ouví; a1guém acusou a Mendes Júnior? 
Ninguém. Então não há acusação ·nenhuma, por
que eu não tenho visto. O último que veio elogiou 
a todo mundo, elogiou, foi elogiado; não sei o 
que estamos fazendo aqui. 

O SR. IRAJ\"1. SARAIVA - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AlEXANDRE COSTA - Pois não. -

O SR. IRAM SARAIVA- Eu queria dizer, nobre 
Senador Alexandre COsta; que estou_ realmente 
de<:epclonadO com a CP!, porque eu vim para 
apurar a irregularidade, vim Para -isso, e isto aqui, 
está se transformando - apesar de ser muito 
salutar, e até para nosso conhecimento é Impor
tante - num foro de debates, sobre viabilidade 
do Araguaia, do Tocantins, e na realidade, menos 
está se _discutindo sobre isso, porque até agora 
todos os depoentes, à exceção do Senador Affon
so Camargo, que diz - e quero inclusive ter co
nhecimento desses dados - que a navegabili
dade do Araguaia não segue os parâmetros colo
cados pelo Governador Henrique Santillo. Não 
acredito, até que ele me prove _o contrário. E as
sim, já que partimos, para este foro saJutar de 
debates ... 

O SR. AFFONSO CAMARGO -~Que será mui
to bom para Goiás se for verdade que se possa 
fazer a hidrovia em tempo menor. 
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O SR IRAM SARANA - Não, se_ puder fazer 
no mês que vem, nós vamos inclusive entrar com 
a Norte-sul e a navegabilidade do Araguaia!To
cantins, porque Goiás é realmente um paraíso, 
inclusive para o Sul. Eu quero, Senador Alexandrt. 
Costa - já que vamos partir para- esse tipo de 
debate -trazer agora para a questão elo equilíbrio 
ecológico, quero que esta ComissãO ouça; Sr. 
Presidente, o Dr. Harley Garcia, que é Presidente 
da Cemago, para vir faJar inclusive o que pode 
causar a navegabilldade do Araguaia!T ocantins. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Eu também 
tenho uma dúzia de elementos, não vou trazer 
para cá,_ facciosos, vou traz__er gente que sabe o 
que é transporte para depor aqui, tenho uma dúzia 
deles. Permita, Sr. Presidente,_ que eu termine o 
meu aparte. 

Lembro-me bem, Sr. Relator, estava perto de 
V. Ex!'. V. Ex" iniciOu um discurso assim: "Esse 
Governo está caindo de podre; é um escândalo 
essa concorrência pública". E vejo que tudo isso 
foi abandonado aqui, estamos agora a discutir 
o Araguaia, o Tocantins, atrás de engenheiro tal, 
engenheiro tal, para dizer o que é bom, o que 
não é bom. O que é precipuo aqui é saber se 
houve mesmo conluio, se houve imoralidade na 
concorrência pública Esse é o predpuo, porque 
foi isso que causou o pedido de v. Ex_f para a 
comissão de inquérito, requerimento que eu tive 
a satisfação de assinar e dar apoiamento. Não 
podemos desviar, agora, tenho notado que todos 
os _empreiteiros têm vindo aqui já entraram para 
a intimidade; estão todos isentos de culpa. · 

O SR. IRAM SARAIVA- Mas Senador, não po
deria ser diferente. Esta Casa é composta por 
muita gente fmanciada por empreiteiras. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Aliás coin trata
mentos diversos, porque o tratamento tem que 
ser o mesmo para um e para outro; se há crime 
de empreiteiros, do primeiro ao último todos são 
crimiriosos, se náo há crime não há criminosos. 
Aqui ninguém pode tratar um com o Código Penal 
e outro com abraços, carinhos e afeto. Isso nãç 
é possível. 

OSR._REU\TOR (Mansueto de Lavor)-Sen~ 
dor, permita-me um aparte. V. Ex' é um homem 
experiente, e naturaJmente está fazendo essas co
locações, aí sim, para desviar o objetivo dos nos
sos trabalhos. 

T odes os aspectos da viabilidade sódo-eca
nômlca da Ferrovia Norte-Sul são importantes. 
Então, é por isso que nós estamos querendo saber 
das alternativas, inclusive aJtemativas mais bara
tas, que interessam mais à região, de acordo com 
estudos já feitos por órgãos governamentais do 
maior conceito - entre eles, os estudos do Prq
diat e do Geipot, que V. EX' não gosta, V. EX' 
odeia o Geipol 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu nãõ odeio 
o Geipol 

O SR. RELATOR (Mansueto deüvor) - ... 
mas é um órgão que está aí, funciona e é o_r_espon
sável pela política de planejamento dos transpor
tes. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu não odeio 
o Geipot, só não considero o Geipot a última 
palavra, como V. Ex• quer. -
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O SR RELATOR (~nsueto de Lavor) - Não, . 
pelo menos, nós devemos ter con:to ·base, não 
é dogma. 

O SR. ALEXANDRE COSTA·.= V. Ex' ê que 
se baseou no GEIPOT; adquiriu ãté dOcUmentos 
do GeiPot por fora. --

0 SR. RELATOR (Mapsueto de U,.vor)- Não, 
não foi nada por fora. -

O SR. ALEXANDRE COSTA - Por fora, para 
trazer para esta Comissao. ---- ·· · · -- ·---

O SR PRESIDENTE (João Menezes)- Eu pe
diria que não houvesse conversa paralela, senão, 
não terminamos. Um fala, depois o outro. Nãv 
pode ficar aqui uma conver.s,a paralela. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- EStou_ 
com o aparte. A não ser que S. Ex' me retire· 
o aparte. 

O SR ALEXANDRE COSTA~ l;r •. Presidente, 
calma, nós estamos discutindg aqi.,l_i se é viável. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- É ape
nas para colocar ordem. 

OSR.ALEXANDRECOSTe-"-Nãotemproble· 
ma, eu não estou atrapalhando e S. Ex" não está 
me atrapalhando. 

O SR. PRESIDENTE_(João Menezes)- V. Ex' 
faz perguntas, ou V. Ex• faz a sua exposição ... 

O SR ALEXANDRE COSTA- C.Ima, Sr. Pre
sidente. V. Ex" velo de uma férias, deve ter descan· 
sado, de maneira que, tenha ca1ma. 

O SR. REIA TOR (1'\ansueto de Lavor) - Eu 
já concluo o aparte. Então, nobre Senador, essa 
preocupação de apurar a irregularidade persiste 
como um dos objetivos da CP!. 

O SR. IRAM SARAIVA- Acho que é o maior. 

O SR RElATOR (Mansueto de Lavor) - Eu 
não-consid~o o maior. 

O SR. IRAM SARAlVA- Mas eu considero, 

O SR. ALEXANDRE COSTA --' Mas é maior, 
porque esse é crime, o erro da viabiltdade é erro. 
Um, crime, o outro é erro. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -Do 
ponto de vista ético ... 

O SR. IRAM SARAIVA - Ético não, penai! l'ú 
eu já não falo como engenheiro, mas como advo
gado. 

Eu quero é apurar irregularidade. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)_- Tudo 
bem, ele está em primeira colocação. 

O SR. IRAM SARAIVA- Sobretudo. 

O SR. RELATOR(Mansueto_ de Lavor)- Tudo 
bem, mas os objetivos não ·cessam aí, não s_e 
esgotam aí. Então, quando se: está an_qi~Sê1ndo 
todos os aspe<:tos da viabilidade ... 

O SR. JRAM SAA.ANA- Eu diria, me perdoe 
V. ~. o outro eu diria que foi__até para dOurar 
a pílula. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Nada 
disso, multo pelo contrário. 

OSR.IRAMSARANA-foiparadourarapílula. 
Como viu que não apurava nada, n6s partimos 
e embrenhamos por isso aí. 

O SR RElATOR (1'\ansueto de Lavor) - Eu 
quero_ ~nC~rr~r·_-9 )1J.~!:I ~part~; -dizenaa· qué nã~ 
se ·va; espêhir que· Vehliãm aqui p-eSSOas prestar 
depoimentos e fazer autó~aCUSaÇões~ Em -n~ 
nhum tribunal, em nenhuma Comissão, ninguém 
é obrigado, por lei, aaCl,l~r-se a.si mesm.o. Ei:t~o. 
esse tratame_nto cordial c:om os depoentes, sejam 
eles diretores .d~ con.W\,Itoras •. sej~ _eles cfa .V~
L.EC, seja o Ministro dqs _Transportes, eu _acho 
que não faz mal e nem desvirtua os objetivos 
d~sta Comissão, porque aqui nós n~o somos um 
tribunal d~ inqu[sfção. - - · 

- OSRALEXANDRECOSTA-1'\asV.Ex'mos
trOU o_ Códif}O Périal para o PresideO.te da Valec 
e'flãO mostroú_-Ma!s para ninguém. · · 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Mos
trei e vou mostrar, porque reafm~nte houve_ilícito 
penal. 

O SR. IRAM SARAIVA - Já virou simPósio, 
meu caró sen-ador; ·era isso que eu_queria explicar. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Não 
Virou simpósio. 

O SR. IRAM SARAIVA- GrandeS depoimentos, 
viabilidades e só. 

~-O sR. RELAToR (Mansueto de- Léivor) ':-isSo 
faz parte também da CP!. · 

o SR. IRAM SARAIVA - A Comissão Parla
mentar de Inquérito, ela é peça vestibular para, 
depois, uma denúncia-crime, meu caro Se_nador. 

-,-Ó SR, RELATOR (Mansueto de Lavor)-- Per
gunto a V. E>C' por que essa pressa toda. 

. O sR. PREsiDENTE (João Menezes)- Eu-pe
ço a V. Ex' que encerre o debate, para darmos 
pros~~u_imen~ aos nossos trab~hos. 
. .O SR. RElATOR (Mansueto de Lavo;)-, Como 
é que vai querer que a Comissão antes de terminar 
os seu~ tt~Pa!hos,já tenha cumprido os seus obje
tivos? A não ser cjue eu faça_ urn relo;!tório a priori, 
baseado talvez no pensamento, nas intenções. 
Quer dizer, nós temos que aguardar um pouco. 
A Comissão nem sequ~~ completou o seu prazo 
primeiro e, dado _certos fa\Qs e certas ~tapas. nós 
teffios qüe ãnaiisar esse prazo, para saber se ele 
é sufidente; porQue,-se não for, nós temos a obri
gação de pedir um elastecimento"do prazo, visan
do a que ela cumpra os seus objetivos. Eu acho 
uma pressa do nobre Senador já querer que uma 
irreQul~ridade esteja apUrada oU- não, a:inda no 
Curso_ dos trabalhOS Ci_a CPJ. N~o vejo po_r que 
essas colocações. - -

. _.0 SR. IRAl"\ .. SARN\'A-:- Eu n~o tenho pressa 
nesse sentido. · - · 

"TI"Sli:REI.ÀTOR (Mansueto de Lavor)- Creio, 
nobre Senador Iram. Saraiva, que esta Coínissão 
esta lildO ilo. rumo certo, está sendo levada c:om 
muito Crité'i-lõ --pelei-nO&re Presidente, e _que nós 
toaos eStamos dando o possível. Agora, não_ hou~ 
ve o compromisso assinado com ninguém de 
qUe nós viriló$ ser ·a Sherlock Holmes para des
cobrir as irregularidades. Agora, que houve, hou
ve. Ninguém está sabendo explicar. Até hoje, nin
guém soube explicar. 

O SR. IRAM SARAIVA- É o crime perfeito. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - É 
o crime perfefto, como tantos outros neste País. 
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Agora, V. }::x' não véii qúerei' eSperar ((tié õs- em
pí1~ltetfo5 .. vennam aqui diZei': "'Eu-particiPei de 
urTi ·cofllulo". Não ~ possível. Não são ·obrigados 
e V. Ex' I'!ão yai esperar isso. 

b sR. PRESIDENTE (João Men~zes}"-Eu fas:,o 
um apelo a V. Ext Esse deba~e já está !ongo de
mais e e_u quero dar algumas explicações. 

O SR .. JRAM. SARAIVA---: Antes, Sr. Presidente, 
pela ordem, eu queria_sugerir um nome. 

O .SR. "PRESIDENTE (João Menezes) -Eu já 
vou apanhar os nomes .... 

. O SR. EDISON LOBÃO - Eu peço a V. Ex' 
~~- ine iri~réVa também, pois eu gõstaria de 
dar uma palavra - -

O SR. ALEXANDRE COSTA -Eu tambfun 
desejo falar, Sr. Presid!:!n~; 

d SR. PRESlDENTE (João Menezes) - Se V. 
Ex' deseja falar,_ e_m_ão V. _Ex• tem a palavr~ 

Ó SR. EDISON LUBÃO _:Sr. Presidente, eu 
não poSSO -deixar de pretar a minha Solidariedade 
às posições aqui levantadas por V. EX', pelo Sena
dor Iran Saraiva e pelo Senador _Alexandre Costa. 

· Realmente, não consigo encontrar nenhuma 
razão na proposta do Senador Affonso CàrDargo, 
que se convoque alguém para vir depor sobre 
a viabilidade da hidrovia do Tocantins. _ 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Pennite V. Ex'; 
apenas para fazer_ uma_ ~~n:eçâo? 

O SR. EDISÓN LOBÃO - Pois não. 

·. O. SR. AFFOf:!SÇJ CA!'\ARGO - A proposta 
não é minha, é do Senador Ma~o Borges, que 
ti.ão está aqUi Presente ... 

.. O SR. EPISON LOBÃO..:... Mas a proposta foi 
levant.ada, ªqui, agora, pOr V. Ex" 

O SR. AFFONSO CA!'\AR()O -, .. Sim, exata· 
mente... -

O SR. EDISON LOBÃO - Então V. Ex' apóia 
a proposta do Senador Mauro Bor_ges? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Exatamente. 

O SR. EDISON LOBÃO- Muito bem! Não 
vejo razão alguma. O Araguaia é, sem dúvida ne. 
nhuma, muito importante e todos .estamos de 
acordo em q1.,.1e ele s~ja, amanhã,_ üb1izado como 
hldrovia importante no sistema de transpOrte na
cional. Não há palaviàalgurms contra isto. Apenas, 
o que se questiona, neste debate ocioso, é quanto 
ao moinento, ao tempo de exame dessa questão. 

_O que se cogita aqui, nesta Coffiissão; e nisso 
o Senado~: Iram Saraiva tem toda razão, é exami
_nar possíveis Irregularidades na concorrência: ela 
ferrovia ~o.rte~sw. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Não 
é só isso, Senador! -

O SR. EDISON LOBÃO- É isso. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A 
resolução é muito clara. 

O SR. EDISON LOBÂO- ::C. A resolução não 
rãJã enf víabilidae da hidrovia. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)~ Sim. 

O SR. EDISON LQBÃO,..,. Se não faia, vamos 
cuidar daquilo que ã petição fala, da Norté..Sul. 
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Este_é o nosso_objetivo. E V. ~acaba de d_eçla.rar 
que não conseguiu ainda chegar ao fundo da 
questão, só se prestasse um relatório antecipado, 
que não tem ainda ... 

O SR. RElATOR (Mansueto ele Lavor)- V. 
EX' queria? 

O SR. EDISON LOBÃO - Nilo, nilo desejo 
isso. 

o SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Não 
posso fazer conclusões antecipadas. 

O SR. EDISON LOBÃO - Estou de acordo 
com V. EX' Mas se V. Ex!' não está em condições 
de apresentar o seu relatório, ainda, como é que 
quer examinar o problema de hldrovia, se nem 
o ponto fundamental, o ponto fulcral da Comissão 
de lnquérito V. EX' tem condições de se manifestar 
sobre ele, ainda? Agora, quando se diz, aqui: é 
uma questão paralela essa da hidrovia, que deve 
ser examinada. Ora, aqui se falou sobre tantas 
questões paralelas que, se fôssemos nos deter 
sobre elas, não chegarlamos ao final nem em 
um século. Dou um exemplo, para V. Ex!', esdrú~ 
xula: falouMse, aqui, numa comparação entre a 
Ferrovia Norte-Sul e as ferrovias do mundo inteiro. 
Então, seria o caso de chamarmos, aqui, as autori
dades do mundo inteiro para vir depor sobre ferro
vias. 

O SR. RELATOR {Mansueto de Lavor)- Mas 
houve depoimento sobre isso? 

O SR. EDISON LOBÃO- Falou-se aqui insis· 
tentem ente sobre isso. Até eu falei. Todos falamos 
aqui sobre preço, sobre isso, sobre aquilo. Então, 
verifica V. Er que, se tivermos que fazer uma 
apuração, uma investigação sobre cada tema pa
ralelo aqui levantado, durante um século não va
mos terminar esta Comissão Parlamentar de In
quérito. Não posso, portanto, Sr. Presidente, dar 
o meu apoio a essa_ questão. Até con~qrdo _ e_m 
que amanhã se faça uma nova comissão, ou de 
inquérito, ou uma comissão especial, para exami
nar a viabilidade do rio Tocantiris, do rio Araguaia. 
Estou de acordo que atê é _desnecessário, porque 
todos estamos de acordo com isso. Agora, incluir 
esse tema, na Comissão Parlamentar de Inquérito, 
para apurar irregularidades possíveis na concor
rência da Ferrovia Norte-Sul, acho um absurdo 
e estou contra. 

O SR. ALEXANDRE CONTA- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem 
V. EJr a palavra. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Sr. Presidente, 
o que se vê e o que se compreende, em tudo 
isso, é uma procrastinação da Comissão - que 
não vai ser novidade, nem no Senado, nem na 
Câmara; delas há que começaram há vinte anos 
e até hoje não tenninram- para que prevaleçam 
sobre o Governo as acusações feitas pelo próprio 
Relator numa sessão memorável do Senado da 
República. 

Não se pode, absolutamente, desviar. Concor
do, até, que se separe: concorr~ncia públia primei
ro e se dê o resultado e se continue esta Comissão 
durante vinte anos, estudando a viabllidade. 

O Governador de Goiás aqui esteve e fez uma 
preleção das mais preparadas e das mais capazes 
sobre o assunto. 
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O SR. IRAM SlúWVA- Permite V. Ex' s6 um 
parêntese? As viabilidades, porque aí já não se 
trata mais nem só da Norte-Sul, estamos discu
tindo outras alternativas. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Disse bem cJaro 
que· o-Araguaia não seria desprezado; que o Afa
guaia não estaria na prioridade, para o momento, 
porque seria urna obra dificil de ser realizada no 
p-razo que o Governo deseja e que o Pais predsa. 
Qualquer estudo de viabilidade vai concluir que 
o Araguaia tatnbém é uma via de transporte ne
cessária. Quem tem dúvida disso? Ninguém. Eu 
não tenho; ninguém tem. Todos que vieram aqui 
o disseram. Mas condenâ.ção à ferrovia nenhum 
depoente também fez aqui - nenhum depoente 
feZ, até hoje, como também nenhum depoente 
fez, até hóje;-uma aCusação sobre a concorrência 
pública. Se o crime é perfeito, e o Relator já sabe 
que o crime é perfeito e não pode desvendá-lo, 
que ofereça seu relatório e vamos excluir o crime, 
e va~os -c~~tinuar agora os estudos científicos. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) - V. 
~está apressado, não é? A pressa aniquila o 
verso. 

. O SR. ALEXANDRE COSTA - Estou apres
sado, tal qual a pressa de V. ~ em dizer que 
o Governo estava_ caindo d':._ P?dre. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Releia 
o meU discurso. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Quer açoda
mento maior do que esse que V. Ex" cometeu? 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) - É 
precisO que V. Ex' releia o discurso. 

OSR.Al.EXANDRECOSTA-Foidessafonna 
que V. Ex' se expressou . Se V. EJcf teve pressa, 
eu também a tenho em saber se o Governo está 
podre_mesmo. _ 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Não 
tenho nada a retificar no meu discurso. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Nisso V. Ex' 
foi leviano. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Retri
buo a acusação. V. Ex" não me provoque, porque 
eu não quero aceitar provocações. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - V. Ex• pode 
insultar e não quer ouvir! Comigo, não! Comigo, 
quem diz, tem que ouvir. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) - Retri
buo a acusação de leviano. Não a aceito e não 
é esse o nível que se espera de uma CPI de Sena
dores aqui. 

O SR. ALEXANDRE COSTA ~ Não é o que 
a Nação espera de um Senador. ir para uma ses
são, sem qualquer informação, e dizer que o Go
verno está caindo de podre por urna concorrência 
pública. 

O SR RELATOR (Mansueto de Lavor)- V. 
Ex' Precisa reler o meu discurso, pois não está 
dando informações corretas. É preciso ter hones
tidade intelectual. Leia o meu discurso/ 

O SR. ALEXANDRE COsTA- Tenho todo 
e qualquer tipo de honestidade e não recebo li
ções nem de V. Exl', nem de ninguém. 
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O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Saiba 
V. EX' que rião levo desaforos. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Peço 
a V. Ex.s que coloquem o debate no nível da Co
missão! c_a~o contrário, suspenderei a reunião. 

O SR. ALEXANDRE COSTA~ Ainda não saiu 
nerthum nome feio, nem in:!}ulto! 

O SR RELATOR (Mansueto de Lavor) --Tão 
Jogo o nobre Senador termine, eu gostaria de 
usar da palavra. 

O SR. PRESID~TE (JoãO Menezes)....:..__ C6rice
derei a palavra a V. Ex" Porém, não vamos entrar 
nesse debate, porque senão não terminamos. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- O açodamento 
com que V. Ex!' se pronunciou é o mesmo que 
V. Ex" tem que concluir; é obrigado a fazê-lo. V. 
EX não é o dono da Comissão Parlamentar de 
lnquédto. 

O SR. RELATOR (Mânsueto de Lavor)- Claro 
que vamos concluir. 

O SR PRESIDENTE (João Menezes) - Peço 
a V. Ext que conceda o aparte, caso_ contrário 
não chegaremos a nada . 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Agora, pro eras· 
tin~-la, desviá-la, aqui, para estudo de viabilidade, 
que pode levar um, dols, três anos, deixando sobre 
as costas do Governo aquela acusação que eu 
ouvi, que o Senado Federal ouviu, que o SenadOr 
Edison Lobão aparteou V. Ex!' ... 

O SR. EDISON LOBÃO - V. Ex• me permite 
um aparte? Aceito o convite do Sr. Relator e volta
rei a reler o seu discurso, porque eu vi isso. A 
minha dúvida está em se S. Ex• declarou que 
o Governo estava caindo de podre, ou se o Presi
dente Samey, o que é pior. Relerei o disclii'So 
de S. Exl' e vou pedir também a gravação. Às 
veze-s,--o--d~s_curSG --não- confeFe -c-em--a--§'ravaçãc, 
Há retificação taquigráfica, que é coisa normal 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Releia 
também, Sr. Senador, e j:)éÇa· a gravação. As mi
nhas palavras estão ditas e, sequer, tenho motivo 
de retirá-las. Aliás, tenho motivos de cornplemen· 
tá-las sobre o que está havendo. 

O SR. EDISON LOBÃO - Então, V. Exo está 
confirmando? 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Exata
rnente. Mas não nos termos ditos por V. EJ(' Se 
querem aqui, fazer patrulhas, que o façam, mas 
deVem ser de acordo com as palavras ditas, grava
das e taquigrafadas. 

O SR. EDISON LOBÃO - V. Ex• pretende pa
trulhar o Governo com expressões impróprias, 
inclusive. 

· O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -V. Ex•. 
Senador Alexandre Costa, pode continuar. Peço 
aos nobres Senadores que não interfiram, sem 
pedir o aparte. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, 
proponho que, uma vez ouvidos os empreiteiros 
- que é o necessário e suficiente para que a 
Comissão se pronuncie sobre o lícito ou ilícito 
- seja resoMda essa parte e que ela prossiga 
nos estudos da viabilidade, tantas e quantas vezes 
queira ser prorrogada. Mesmo porque, não que-
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rendo ser o dono da verdade, sou a favor da ferro
via, mas não sou contr<uLhidr_ovia. Pa maneira 
que considero que a ferrovia ê a prioridade, Pode-· 
rei estar errado e, amanhã, poderá ser a hidrovia 
a certa. Porém, quanto à licitude do ato,- essa 
eu quero, porque tenho convicção de que o Minis
tro dos Transportes- conheço S. Ex" há muitos 
e muitos anos - é incapaz de promover urna 
concorrência ilícita de uma obra de tão grande 
importância. Conheço também o Presidente da 
República, meu companheiro de mais de 4Q anos 
de política, Governador do Estad..P. um hon:-em 
que já exerceu as maio~s_ Junções. Sua ~ce:
lênda nunca se envolveu com qualquer ato ilícito. 
Tenho urgência nessa parte. Se os empreiteiros 
já foram ouvidos, que a ComissãO s_e- proriunde 
sobre a licitude ou ilicitude~_ e prossiga depois 
com os estudos. Não condeno V. Br.' Esses estu
dos devem ser aprofundados o ·quanto for neces
sário. Porém, sobre o outro, não há mais necessi
dade. Se V. Ex' quiser chamar todos os emprei
teiros, que os chame. Se quiser chamar testemu~ 
nhas que consideram_ o_ ato ilícito, que o faça, 
contanto que haja um resultado imediato, dentro 
do prazo estabelecido__. sem prorrogação, sobre 
a acusação realizada. Isso o que eu queria dizer. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Eu pre
feria dar uma explicação cpara chegarmos à con
clusão desses esclaredmentos prestados à Co~ 
missão Parlamentar de Inquérito. 

O Ministro dos T(ansportesjá assinou um con
vênio, um contrato - não sei bem o termo -
com uma empresa, ou coisa parecida para exami
nar a navegabilidade do rio Aragvaia. Inclusive, 
compareci ao ato d~_assinat!Jra desse convênio._ 

O ex-Ministro Cloraldino Severo foi a Belém 
do Pará e saiu _de lá quase corrido, porque foi 
contra a hidrovia. A reação contra S. EX• fãí terijV<t_l
e o consideram persona non grata no Pará __:_ 
Isso apenas a título Qe infonnação __ pa_r~ QS Sena
dores. 

Quanto a nossa Comissão, hoje foi realmente 
um debate muito interessante. A Comissão foi 
criada exclusivamente, para apurar as irreguia
ridades divul9adas no jornal Folha de S. Paulo, 
na concorrência para a implantação dã Ferrovia 
Norte~SuJ, e analisar os aspectos da viabilidade 
sócio-económica da mesma. -Já OlJvimos aqui o 
denunciante, que foi_ o Sr. Jânlo de Freitas. Recu
sou~se a vir_,_ma_s afinal veio, por insistência nossa. 
Não adiantoy nada aquilo que saiu no jornal isso 
el.l disse a. e:le no dia. J.á prestaram depoimentos 
aqui os Governadores das duas regiões: Henrique 
Santillo, de Goiás, e Epitádo Cafeteira, do Mara~ 
nhão; o Presidente da ~alec, do Geipot e várlos 
empreiteiros. Já pedimos aqui todos os dOcu
mentos. Tem os_ documentos fomecidQ_s_pela VA
LEC, cerca de nove volumes, com todos Os 4adQs 
necessários para o exame desse 'ª~unto: .,Já re
queremos também da Políc:ia Federal o inquérito 
que estava sendo realizado e já temos o resultado. 
Já temos a cópia da carta daquela empresa -
acho que alemã - que foi publicada nos jornais, 
e vamos trazê-la ªqui numa próxima oportuni
dade. No exercício -desta Pr~i4~ncla, temqs_ dei
xado uma liberdade para c:hegarmos às conclu
sões desta Comiss-ão. Agora, vamos realmente 
ordenar esse trabalho. Os Srs. Senadores devem 
escolher duas ou quatro pessoas a virem depor, 
porque vou encerrar os depoimentos, com_~&Ses __ 

próximos qüe vierem,' parâ depois convocar~ afi
nal!_ os Ministros dos Transportes e do Planeja
mento. Essa ê"â nosSa orieiltação e espero a cola
borê!-ção de V .. Ex"",_ porque teremos o nosso pri
meiro prazo encerrado. Pedirei a prorrogação de 
prazo, mas esta Comissão v_ai_ terminé\1_"' seus tr~ba
lhos, porque, com a colaboração de V.~. chega
remos ao ponto final. Teremos um prazo grande 
para que o Relator faça o seu relatório; çonr:eder-_. 
lhe-ei o prazo que achar necessário,.No estudo 
que S. Ext prêdSâr fazer, a assistência que a Co-, 
missão precisar, esto_u pronto a dar, mas vamos 
tenninar esta Comlssão e som ó objetivo d~termi-: 
nado no requerimento.J?ara. que isso se realize
e para que estejamos todos em paz e em com::ór
dia, vamos ver quem mais con.vo<;.aremos. O meu 
amigo e grande Senador, o mais votado na Bahia, 
Ruy Bacelar - isso verifiquei outro dia, com ale
gria jmensa, porque é me_u i,._r:nigo, ambora esteja 
do_ qutro lado; deveria estar do meu lado- pede 
muito para se convOcar. o Dr. _VaSco Neto, c;N·e 
fo! nosso col~ga aqui muitos anos. Não sei bem 
qual o objetivo. Ele é homem de grande capaci
dade, engenheiro. Fala-se muito de lsa Rondãn 
para depor. Já pedi e reitero aos Senadores Ale
xandre Costa, Affonso Camargo, Iram Saraiva, 
Mansueto de Lavor e ao nosso Senaçlpr pelo Dis
trito Federal, Pompeu de Sousa, se há alguma 
pessoa que queira depor. Não vou dizer para cada 
u_m._c_p_nvocar cinco, dez ou três~Abrirei mais essa 
última exceção para que possamos da"r um fecho 
nesses depoimentos. Sr. V. E# não quiserem hoje 
dar esses norn~s. atê cjuinta.:Jelrci~ meio-dia, colhe
rei esses nomes e, desses, escolherei dois ou qua~ 
tro para encerr~r esses depoimentos. Essa é a 
nossa orientação, no sentido de ak_ança_nnos o 
objetivo desta Comis_sãq_ de_ inquérito, que tem 
(LÚid6nado muito bem: foram dados aqui todos 
os _esclarecimentos., iodoS--os dados foram forne
clOOs:-v.-Eifi' estao lembrados de que aqui for?ffi 
mostrados gráficos quanto à viabilidade. Quanto 
à parte da irregularidade, divulgada no jornal Fo
lha de S. Paulo, ninguém conseguiu nada, To
das as empreiteiras que têm vindo aqui dizem 
que "!Íão hóuve-cõniWri, ·que eStá tudo certo, que 
está tudo direito". É o que tem sido dito até o 
m.Onféhtó. Ainda hoje aqui o representante da 
Mendes Júnior fez essa declaração. Então é essa 
a minha Visão do problema. Portanto, peço a cola
boração de V. Ex-, na certeza de que nossa inten
ção é finalizar esta-COWi.ISsão; em boa hora reque
rida, com a assinatura de homens de vários Parti
dos, incluSive de pessoas ligadas ao Governo e 
aq_PI~ldente da República- como é o_.caso 
do Senadoi Alexa_l)dre C:os~. cujé! assinatura vejo 
aql:li •. -~iin-corilo_a -çJO SenadOr Iram Saraiva. 
Então, parece-me que- hoüve intereSSe geral em 
se -procurar esclarecer alQo, creio, difícil de escla
recer.~ De foima que peço··a colobaração de V. 
EJcis-riõSentido de qUe até CJuinta-feira, às 12 horas 
e -3b~míffuf6s:-iridíqUem.-·os nomes·de pessoas 
que--gostariam de ouVi:f como depoentes nesta 
ComiSsão. Aceitaremos apenas essas indicaÇões 
para os depoimentos finais, porque creio que já 
teriiOS;-aqui, depoimentos suficientes. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Pela ordem, 
Sf. Presidente. Quai ê o· àitériotÕ.Uantos írldicam 
e quantoS pôãeffi requerer? cad.iSenador poderá 
indicar um depoente? 
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O-SR. PRESIDENTE-(João Menezes) - Cada 
SeitB.dor indicando seriam nove. Mas aqui o nosso 
Seriadór já dá essa ·colaboração dizendo que não 
convocará mais ninguém; o Bacelar sugere oVas· 
co Neto, mas ele também já não me -cria caso. 
Então já temos menos dois, ou seja, Já temos 
só 6. - --

O SR. ALEXANDRE COSTA - Entendo que 
o Vasco Neto _s_~ri.a uma gr(!nde figura, ... 

ó SR. PRtSl[)E'NtE._(Jóão Menezes)- Então 
contamos o Vasco Néto. , 

, OSR._AiExANDRE CQirA ~ .. .ror Presldeilte 
da Comissão d~-Transportes na "eãinarà dÓs De~ 
putados d.uiante_yário$_ anos_e_ é_um h_omern_de 
alta capacidade. 

b SR: PR!õ$1DENTE (João Menezes) -Então 
vaincis eSCOlher qUatro nomes. Solicito que_ V. Ex"' 
_se_reúnal"ll. ~escolham. 

-i:i-:s!i: ALEXANDRE COSTA - Mesmo que 
eu não conco_rd_ÇI§Se com o que ele aqui arsSeSse, 
pelo menos _ter_ej tido o prazer de rev~lo. 

O-sR. PRESIDENTE (João Menezes)~ Esco
lham os quatro ri ornes, até quinta-fe'tra, para fazer
mos as convocações. 

O SR iRAM SARAIVA- Pela ordem, Sr. Presi
dente. Eu gostaria de fazer uma sugestão. - -

Sr. Presidente, já que estamos tratando Qe nave
galibidade, do problema de viabilidade eCCmômi-
ca, creio ser_importante discutirmos o problema 
do eqw1íbrio ecológico, tanto para a construção 
da Ferrovia Norte-Sul, quanto para a navega
bilidade dõ Araguaia e Tocantins. Quero sugerir 
a· nome do Dr. Harley Garcia que é experiente 
nesse setor. Considero importante_ um_ depoimen
to- que aborde o problema do desmatamento, 
consenração da fauna e da flora -ele é Presidente 
da Cemªgo, Harley Garcia. -

o sR: PRESiDENTE: (João Menêzesrc -E aqUI 
em"BraSDia? - _- - -- r 

O SR IRAM SAAANA- _Não, em Goiás. 

b SR. PRESIDENTE {João _MenezeS}- O se
nãdõr Alexandre costa tem _algum "outro nome? 

-0 SR ALExANDRE COSTA- Eu não tenho 
um prazo até amanhã? 

O SR. PRESIDENTE (João ,Menez~) _--:-Tem. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Está bem, ama
nhã entregarei o nome a V. EX 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, 
acho que _eu_fa~Qitari.a_ ao_ suf?screver a)ndlcaç:ão 
já feita pelo Senador M_auro _Borges, porque aí 
a minha_ sugestão seria, no dia em que viesse 
o proposto pelo Senador fram Saraiva, que vie$Se 
a engenheira lsa Rondon, e nós teríamos um dia 
interessante com relação a esse problema da na
vegabilidade, com dois depoentes, eu já estou 
indicando alguém que já foi indicado pelo Sena
dor Mauro Borges; então isso facilita. 

O SR_PRESIDENTE (João Menezes)- Sena
dor, V. Ex' tenl algum? 

~ 6SR.-iiÊr.AT6if(ManSuetõ-_~e Lavor)_....:. Te
nho? 

O SR. PRESIDENTE.(João Menezes)- Então 
me dê o nome por favor, um preferencial. 
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O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sim, 
mas quero justificar, exatamente para não pensa
rem - alguns colegas - se está tratando .de protelar 
ou de postergar os trabalhos da CPI; eu tenho 
o maior interesse em que esse relatório seja apre
sentado no mais breve espaço de tempo possível. 
Mas o relatório tem que vir depois. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Oaro, 
não ternos pressa, para o relatório vai ter o prazo 
necessário; garanto-lhe os prazos, prorrogo os 
prazos cotanto que V. EX' faça o relatório ... 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Ne
nhuma dessas convocações solicitadas o são para 
tapear, não é nada disso. Nós temos o interesse, 
acho que nós somos cc-responsáveis, por isso 
é que eu gostaria que os companheiros me enten
dessem, mesmo não concordando. Ficou claro 
aqui que a construção da Norte-Sul foi uma deci
são política, a partir de um momento o Presidente 
José Samey éisslrri decidiu. E nesse sentido, comO 
decisão política, temos que ouvir pessoas que 
durante um- certo momento - ilustres ou não, 
competentes ou não - foram responsáveis pela 
política de transportes; nós temos aqui que não 
precisa ser convocada, porque já é membro desta 
Comissão, o Senador e ex-MiniStro Affonso Ca
margo. Mas sendo wna decisão política do Presi
dente José Samey, ninguém vai colocar na cabe
ça que venha um Ministro do_ GOverno Samey 
aqui, para contestar a Ferrovia Norte-Sul -por
que no momento em que ele contestasse uma 
decisão política do Presidente não seria mais Mi
nistro. Logo, se nós convoca um Ministro e não 
convocamos uma pessoa que durante um certo 
tempo foi responsável por essa política de trans
portes, mas que atualmente está desvinculada do 
Governo ou pelo menos da admiflistração -federal, 
no meu entender e como Relator, acho que essa 
informação seria parcial. É só por isso, unica
mente por essa razão, e não para querer estabe
lecer aqui adiamentos, porque isso vai s6 atrapa
lhar o meu relatório __ e ocasionar mais trabalho 
para mim. Então não há razão dessa intepretaçãol 
É por isso que considero importantes os depoi
mentos dos ex-ministros Ooraldino Severo e o 
já solicitado, do ex-Ministro Dilson Funaro. E há 
razão para isso, simplesmente porque eles podem 
trazer, de uma maneira mais independente, uma 
opinião, responsáveis que foram, um pela política 
de transporte e, outro, pela política econômica, 
acerca da Ferrovia Norte-Sul. É uma diligência, 
não é outro requerimento, eu gostaria que incluís
se, como pedido meu, os depoimentos dos ex-Mi
nistros Cloraldino Severo e Dilson Furiaro. Como 
diligência, peço a V. ~ trazer para cá, visaii.do 
à primeira parte, que é solicitada pelos nobres 
Senadores Iram Saraiva e Alexandre Costa, que, 
realmente viessem também, como documento, 
o dossiê acerca do inquérito da Polícia Federal 
-acredito que V. Ex!' já pediu. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes} -Já eStá 
em nossas mãos, eu requeri. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Eu 
declarei aqui que só chegou depoimento do GEJ
POT e do Ministério dos Transportes. Esse da 
Polícia Federal ainda não chegou. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ~Já che
gou, sim, senhor. 
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O SR. RELATOR ("1ans4eto de. ~avor)- Não. 
nas minhas mãoS. -

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Nas 
suas mãos não tem que ch~gar, tem que chegar 
é à Comissão. O Senhor vai à_ Comissão e eStá, _ 
lá à disposição. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavour)- Pre
sid€nte;--Se ~ão c~éga ãs mli-iháS- mãos eU ri.3o 
posso ... 

O SR. PRESIDENTE (João. Menezes)- V. ~-· . 
vai até a Comissão, senão càda um leva o depoi
mento, e cOmo é que eu vOU fã.Zer depOis? -

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Estou 
solicitando uma cópia, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Está 
lá _à disposição, posso mandar tirar uma cópia. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Por 
ser Uill volumoso inquérito eu tenho que ler com 
antedecedência. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Inqué
rito Policial n;. 1 

O SR. REi..ÃTOR (/v\ansueto de Lavor)- Exata· 
mente, estou precisando ler esse documnento. 
Eu não estou querendo insistir mas eu acho im
portante, até em termos de estabelecer o contra
ditório, de ouvtr os dois ex-Ministros Cloraldino
Severo e Dilson Funaro. E apóio, integralmente, 
a solitação feita pelC?S Sen~ores Mauro Borges 
e Affonso Camargõ, acerca da Vinda da D~ Ida 
Rondon, para uma comparação-- simplesmente 
comparação- e não para criar um novo-enfoque 
acerca das potencialidades do Rio Araguaia. 

O SR IRAM SARANA ~ Concede v. Ex• wn 
aparte? - - --

0 SR REU\TOR (Mansueto de Lavor)- Pois 
não! 

O SR. IRAM SARAIVA- Eu predsaria de um 
maior esdaredmento: por- que a vinda do ex-Mi
nistro_Qilson_Funaro, no entender de V. E,x'? 

O SR: RELATOR (Mailsueto- de Lavor)- Por
que o Ministro DilSon Funaro foi o responsável 
pela política econômica, num momento em que 
se decidia a construção da Ferrovia Norte-Sul, 
e ele assinou, inclusive, a exposição de motivos. 
Logo depois, ele disse que havia se arrependido 
por ter assinado e que o tinha feito como um 
presente de aniversário ao Presidente Samey. 

Então, uma pessoa que foi condutor da política 
_ económica e que, inclusive, declara isso, precisa __ 

vir aqui dizer das razões por que logo depois refor
mulou. 

O SR._ IRAM "SARAIVA-_ Eu _acho que não preci-
sa, eu nâo conCordO. -

O SR RELA TÜR (Mansueto de Lavor) - Eu 
acho que precisa. Eu respeito a opinião dos cole
gas, dos companheiros que acham que não. Mas 
eu estou dizendo que é preciso, porque ele foi 
o todo-poderoso, um home~ que decretou o Pla
no Cruzado, um homem que assinou a exposição 
de motivos e logo depois declarou à imprensa 
nacional que havia se arrependido, que era wn 
presente de aniversáriO Para o Presidente Samey 
mas que não o faria mais, uma vez que não havia 
possibilidade de o País arcar com a Ferrovia Nor
te-Sul. Então, sirriplemente pelo fato de ele não 
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ser mais Ministro, estou precisando ouvir as suas 
razões. Isso _simplifica estabelecer um contradi
tório, também. 

O SR. IRAM SARAIVA - Concede V. EX' mais 
um aparte? 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Ele 
pode não valer mais nada hoje, e ex-Ministro Dil
so~ Funaro, ... 

O SR. IRAM SARAIVA- Vale, sim. 

O SR RELATOR (Mansueto de Lavor) - ... mas 
ele _valeu muito até há pouc~ tempo. 

O SR. IRAM SARAIVA ---CÕncede V. Ex~ mais 
um aparte? 

O SR RElATOR (Mansueto de_ LaVOr)- SirTI. 

O SR. IRAM SARANA- Eu acho que o Ministro 
Bresser Pereir" tem que vir, porque é o que vai 
pagar a obra. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Se 
V. f::x' o _convoca, eu apóio, mas eu não acho 
necessário o Bresser Pereira. 

O SR. IRAM SARANA-Ao contrário, para esta
belecer o princípio do contraditório. Um, ia dar 
o presente e não deu fl_lais porque caiu fora, o 
outro, o PreSidente da República continua obstina· 
damente querendo c_onstruir a Ferrovia Norte
Sul e quem vai pagar é o MinJstro Bresser Pereira. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) _:_NóS 
já temos a presença do atual Ministro do Planeja
mento, A!tJbal Teixeira que, realmente ... 

O SR. IRAM SARAIVA - Planejar não é pagar, 
meu caro Senâdot~ Eu quero saber do que vai 
pagar, que é o Ministro Bresser Pereira. 

- -·--
0 SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Nobre 

Colega, deixe-me complementar a minha infor
mação ou a minha_consideração. 

O SR.. IRAM SARANA - É para estabelecer 
o contraditório. 

""O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Eu 
queria dizer que um dos colegas convocou ou 
pediu a convocação do Ministro Aníbal Teixeira 
e nós aprovamos, assim como a vinda do Gover
nador Epitádo Cafeteira, do Governador Henrique 
Santillo, que fez brilhante exposição aqui. Então 
é dare que V. Ex~ deve entender a nossa situação. 

O SR.IRAMSARAIVA_:Nâo estou discordando 
de V. ~. eu eStou concordando. Apenas, queria 
que V. EX' apoiasse a minha indicação que é a 
do Minsitro Bresser P~eira, porque é o que vai 
pagar. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - E 
por que não? 

O SR. IRAM SARANA- Porque senão não 
estabelece o contraditório. 

O SR.. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Se 
V. EX' acha importante ... 

O SR. IRAM SARPNA -Acho, perfeitamente. 

-O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Cha
me o Ministro Bresser Pereira. 

_O SR:-iRAM SÃRAJVA-Nós precisamos, inclu
sive, dilatar esse prazo ... 

O SR. ALEXAI'IDRE COSTA- sr. Presidente, 
já são três. De maneira que eu quero indicar três. 
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O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Eu 
pedi dois, unicamente dojs, Aliás, um_ deles já 
tinha sido aprovado anteriormente. Então _eu es
tou pedindo, praticamente, um agora, nobre Se
nador. 

O SR. PR.ESID)':NJE (João Menezes)- Ne
nhum foi aprovado anteriormente. 

O SR. REU\TOR (Mans1,.1eto de Lavor) - Nin
guém foi submetido ao Plenário. Não foi aprovado 
ninguém. 

O SR. AlEXANDRE COSTA-Mas, nobre Re
lator, com toda_amenk;la<;le, ser~ que V. Ex" não 
podia não nos dar o desprazer de ouvir um cida
dão que c:(jz que assinou como presente de aniver
sário um ato da maior responsabilidade? V. E;x"_ 
talvez queira, mas será que por apreço aos com
panheiros e respeito, um cidadão que assina um 
ato de 3 bilhões de dól~res e diz que o fez de 
presente, presenteando com o que é da Nação, 
um Presidente da República, que dá publicamente 
essa dedaração? Será que fica bem a presença 
de um ddadão desses nesta Córi'llssão? Tenha 
paciência, Sr. Relator. 

O SR. REL'\TOR (Manst.~eto de Lavor)- Nobre 
Senador, minha Justificação não foi causa -dessâ
declaração, mas foi, exatamente, para estabelecer 
o cotraditórlo. Eu não admitiria aqui, não se vai 
conceber que um Ministro do Presidente, depois 
de uma decisão política do Presidente, venha aqui 
contraditar ou se contrapor à decisão política do 
Presidente, até porque não seria Ministro no dia 
seguinte. Então, o exMMinisnistro que depois de 
deixar o cargo, numa atitude de fraqueza, eu conM 
corda com V. Ex", realmente para mim, mas ele 
depois contestou, ao sair do_ Çigyemo, contestou 
como se saísse de uma camisa de força,-ele conM 
testou com essas palavras. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - A camísa de 
força dele foi o Plano Cruzado. V. Ex" s"2.be disso. 

O SR. RELA.TOR (Mansueto de Lavor)- ~ntão, 
este senhor que foi todo-poderoso, czar da econo
mia brasileira, absorvendo, inclusive, muitas ve
zes, o P\anejamento, ofuscando o então Ministro 
do Planejamento, era preciso vir dizer, só teremos 
o contrac!itório dess.a._roan~ira. Do contrário não 
teremos._t\finalidade_é~s~.- - ---

0 SR. AFFONSO QIMARGO -V. Ex' permite 
um aparte? 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sim, 
nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Eu estou p-reo
cupado também e acho que não devemos pro
crastinar o resultado, acho que todos nós temos 
interesse que aconteça o quanto antes. Não gostaM 
ria também de restringir a vinda de ninguém, mas 
eu com:.or_do ®m_ -o Senador Iram Saraiva que 
mais importante do que o exMMinistro DilsÓn Fu
naro é a vinda do Ministro Bresser Pereira. 

Acho fundamental, porque ouvi, por exemplo, 
declarações nesse sentiào do Ministro Bresser Pe
reira, de que, em virt-ude desse p~oblema conhe
cido das carências de finanças do País, que a 
Norte-Sul estaria sendo programada para ser 
retomada o ano que vem e, no entanto, nós sabe· 
mos que a concorrência será aberta em setembro. 
Então, acho muito importante, porque a hora que 
abre concorrência e não tem dinheiro algcado 

para pagar-empreiteiro, como € que· vai fazer? 
Parece-me que é fundamental-a vinda do Ministro 
Bresser Pereira, porque se a-obra for, afinal, deçiM 
dj9à, tem _que ~aver- dinheir? para pagar. 

O SR. PRESIDEN1E (João Men~~es)- Então, 
S~nador Al~c~ndr~s Costa, vamos ver. 

-0. SR. ALEXANDRE COSTA - I:: a princípio 
de eqüidade. De acordo com o critério que V. 
EX traçou, o principio é de eqüidade. T odes po-
dênl apresentar dois. __ _ 

O SR. RElATO_R (Mansueto. de Lavor) -Sr. 
Presidente, acho que quanto à v.inda do professOr 
Vasco NetO ... · · 

O SR. PRESIDENTE (João Meo_ezesj ~-É rneM 
lhor convocar o Sr. Vasco Neto. Vamos convo· 
cáMlo. Essa Dr" Isa- também vai e, quanto aos oU
tros, vamos fazer um rernanejamento e dizer 
quem é que vai. 

O SR. IRAM SAAN'VA - Não, Sr. Presidente, 
eu não aceito remaneJamento nas minhas indicaM 
ções! 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - ~ais 
são as indicações de V. Ex"? 

_.Q SR. IRAM SMWVA- Harley Garcia, porque 
nós vamos obseavar o problema de equilíbrio eco
lógico, porque estou multo preocupado com Isso-

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Harley 
Garda e o Ministro da Fazenda. 

O SR. RUY BACELAR - Porque esse é!Í nós 
precisamos do clinheiro dele para pagar a Ferrovia 
Norte-Sul. 

· O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Mas 
será que o Bresser será Ministro daqui a dez anos 
ou quinze? 

O SR. IRAM SÃRAIVA- AJ terá que ser pitonisa, 
eu só continuo com o requerimento. 

O SR AFFONSO CAMARGO - Pela ordem, 
_S:Ó..J.lrn minuto, porque achp importante o que 
vou falar. Realmente, esse problema das inrregu
laridades. se nós fiZermos um retrospecto muito 
rápido, inclusive nisso aí o Senador Alexandre 
Costa corrigiuMme bastante a partir dos primeiros 
d,epoimentos de empreiteiros, e hoje tive oportu
nidade _de ver aqui novamente o Dr. Munlo MenM 
des e, as empreiteiras. incliscutivelmente, como 
sgmpre fazem, dançaram conforme a música que 
foi estabelecida na concorrência e que se_ as pon· 
tuaçô_es foram dadas por antecipação e, inclusive, 
a orientação da Valec era dar um lote para cada 
empreiteira e no caso deles, d,eram o preço míniM 
mO em quatro lotes. Já era a terceira pontuação 
e é eyi_dente que não tinham de participar de ne
nhum acerto para ganhar. Se eles fiz:essem três, 
já teriam certeza de que teriam ganho e nós con
vergimos dentro daquela conclusão de que o im
portante era o problema da avaliação do preço 
base, porque todos eram no mínimo. 

"· Eíitão, Sr. Presidente, eu dizia que o problema 
de uma eventual irrt!Qularidade agora está centra· 
d9 no exame_ muito apurado do preço- base que 
fOi dadó Jiela Valec, porque é exatamente aí que 
poderia haver prejuízos para o erário público, s6 
ai, porque OS empreiteiros deram, realmente, o 
desconto mínimo. Então,_só se o preço base _esti
ver acima do normal. Então, queria levar a V. 
Ex~ esta pr~ocupação de que é possível conseguir 
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a(júi na asse;;gOnª do Senado pessoas que te
nham condições ele fazer esse exame todo de 
concorrên_c:;ia; e -indUsiVe para pedir Pi-eços de 
outras entidades, para faze!- o comparativo. Só 
se-pode-saber se o- preço- está acii'na do normal 
oli"il.ão, fazendo comparação com os preços pra ti· 
cados por outros órgãos com relação àqueles 
preços unitários. Esse é _um assun_tç absolutaM 
mente técriico, mas acho que a nossa COmissão 
deveria ter esses dados, porque aí poderemos 
saber se a concorrência_ foi_ nociva ou não ao 
Eráiio. 

6 SR- PREsiDENTE "W'oãÕ MeneZêS)' ~Mas 
a çon,corrência não foi feita ain~. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Não, a pi anilha 
de preços que fof proposta naquela concorrência. 

O SR. PRESIDENTE (João Men_e:zes) ~- Foi 
anulada a concorrência, de maneira que nâo hou
ve- a_ concorrência, mas _a exposição de S. Ex" 
tem razão de ser e nós vamos nos preocupar. 

O SR. ALEXANDRE- COSTA - Mas o Senado 
q~o tem ninguém que p-ossa fazer isso. Aqui só 
quem pode fazer isso, é o Dr. Bacelar, que é engeM 
nheiro, ou empreiteira, ou o DNER ou o Ministério, 
ninguém mais. Nem eu nem V. Ex!', que considero 
um grande engenheif?. pode fazer. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Por i$so que 
estou imaginando que se pudesse pegar aquela 
planilha de preços, consultar outros órgãos públi
cos, porque é uma forma de se chegar a uma 
conclusão, .comparativa~ente. 

O SR. AlEXANDRE COSTA- Muno bem! 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não 
havendo mais nada a tratar nesta reunião fica 
a- mesma encerrada. 

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 26 
minutos.} 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Criada através da-Resolução n9 41, de 
1987; destinada a apurar Irregularidades 
divulgadas no jornal $4A Folha de S. Pau
lo" y na concon:êncla para Implantação da 
FeJTovia Norte-5ul e analisar todos os 
aspectos da viabilidade sóclo-econômi
ca daquela feiTOvia. 

7• RE(JNIÃO, REAUZADA 
EM 13 DE AGOSTO DE 1987 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de 
mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas 
e quarenta minutos, na Sala da Comissão de Eco
nomia, presentes os_ Senhores Senadores JOão 
Menezes (Presideote}, Ruy Bacelar, Edson Lobã9 
e Dirceu Carneiro, reúile-se a Comissão Parla
mentar de InquéritO. ·destinada a apurar as irregu
larid~deS-divulgadas nojomal"A Folha de S. Pau
lo", na concorrência para implantação da Ferrovia 
Norte-Sul e analisar todos os aspectos da viabiliM 
dade sóc:io-econômica daquela Ferrovia. 

Dei:xarú de comparecer, por motivo justificado, 
os Senhores Senadores Mansueto de Lavor, Af. 
fonso Ca_margo, Leopoldo Perez, Iram Saraiva, 
Alexa_ndre COsta e Olavo Pires. 

Havendo n-funero regimerit.âl, 'o Seri:hor Presi
dente declara abertos os trabalhôS dà.-COmissão 
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e convida o Senhor Senador Dirceu Cámeiro para 
exercer a função de Relator ad hoc. Em seguida, 
convida o Professor Vasco N_eto para tomar assen
to à Mesa Após o juramento de praxe, inicia seu 
depoimento fazendo uma comparação das ma
lhas ferroviárias- existentes no Brasil, assim como 
os Planos Rebolsas, BJcaJho, Chinon e de Desen· 
volvimento. Finalizando, enfatiza sobre a maneira 
com que foi planejadaa Ferrovia Norte-:Sul e apre-
senta uma tese_sobre transportes de linha de sele.
ção. 

Prosseguimento; passa-se à fase interpelatória 
quando usam da palavra, pela ordem de inscrição, 
os SenhoreS Senadores Edson Lobão, Ruy Bace
lar e o Senhor Relator, Sena:dor Dirceu Carneiro, 
para as _considerações finais. Após á término dos 
debates, o Senhor Presidente agradece ao Profes
sor Vasco Neto, o pronto atendimento à solicita
ção da Cõttlfssão. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente deu por encerrados os trabalhos da Comis
são às dezesseis horas e dnqúenta minutos e, 
para constar eu, José Augusto Panisset Santana, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação. 

ANEXO A ATA DA 7• REUNIAO DA<:'O
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 
CRIADA A 17M \ÉS DA RESOLUÇÃO fi' 41, 
DE 1987. DESTINADA A APURAR IRREGU
VJ?IDADES DIVULGADAS NO JORNAL ';<I 
FOUfA DE S PAULO'; NA CONCORRÉN
Cúl PAIM IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA 
NORTFSGL EANALISAR TODOS OS AS
PECTOS DA VIABIUDADE SÓC/0-ECONÓ
M/01 DAQUEfA FERROVIA. DES77NADA A 
CXIVlR O DEPOIMENTO DO PROFESSOR 
VASCO NETO. Q(JE SE PUBllOI COM A 
DEWDAAGTORIZ'.ÇÃO DO SENHOR PRE-
SIDENTE DA COMISS'\CJ. . .. 

Presidente: Senàdor João Menezes. 
Relator: Senador Mansueto de Lavor. 
(Íntegra do apanhamento taquigráffcó da reu-

nião). 

O SR. PRESIDENTE(João Menez_es)- Ha_ven· 
do número regimental, dedaro__abertos os traba
lhos da reunião da Comissão Parlamentar de In
quérito Ferrovia Norte~Su1, _destinada a averiguar 
irregularidades divulgadas no_jomal Folha de S. 
Paulo, referentes à concorrência para· frriplanta
ção da FerrOvia Norte-Sul e analisar todos os as
pectos_ da_ viabilidade sócio-económica daquela 
ferrovia. -

Quero, inicialmente, comunicar que se_ encon
tram prontas as _atas das I •, 2• e 3• reuniões que 
foram realizadas, e_que estão na Secretãria à dis
posição de qualquer desta Coiilis-são. 

Por outro lado, quero também comunlcar_que 
estou fazendo entregar a todos .os Membros da 
Comissão um r.elatórlo do inqUérito Policiá! ins
taurado pelo Departamento da Polícia Federal e 
suas conclusões. Entregarei urna via para cada 
um. 

Ainda, vou mandar distribuir aos membros da 
Comissão, c6Pias da carta que foi dirigida ao Sr. 
Ministro José Reinaldo Carneiro Tavares, pela DE~ 
consult em que se propõe a trabalhar na Ferro
via Norte-Sul, dando a _sua experiência, prome
tendo fazer estudos, projetas. planejamentos, 
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construçõ_es, observando o interesse das empre
sas bra_sileiras r1a aqui_sição de _equipamentos~ 
operação e- treinafnento. 

Quero informar ~que pntem o Sen<}dor Man
sueto de Lavor, relator da Comissão, entrou em 
contacto telefónico 'comigo, -Ele -nao-está- presen
te, porque foi à Bahia, se não me engano, onde 
será paraninfo de uma turma de engenheiros ou 
coisa parecida. Na conversa que mantivemos, ele 
abri~. mão de todas as cony_ocações que havia: 
formulado. Vou dar-lhe depois o prazo,- paia que 
dê o parecer final do relatório. 

ComUnico, tarilbém, qUe _esta ComiSsão, hoje, 
encerra os seus depoimentos; não _vamos mais 
tomar nenhum depoimento_ aqui na Comissão,
a não ser do Ministro dos Transportes e do MirUs~ 
tro do Planejamento, que deverão ser efetuados 
no dia 11 de setembro, para neste periodo ficarem 
em estudo as documeiiiações todas _que estão 
aqui à nossa_disposição. (Pausa.) 

Convido, para exercer ·a função de relator ad 
hoc, o nosso· Sé na' dor do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, Dirceu Carneiro. (Pausa.) 
- Tem-os hoje, aqui, para depor o nosso eminente 
Dr. Vasco Neto, nosso velho companheiro de luta 
aqui no Congresso Naciofi.al. que hoje vem prestar 
a sua colaboração, dando os seus esclarecimen
tos. ConVido-o, a partir deste momento, para to
mar assento .à Mesa. (Pausa.) 

·Dr. Vasco Neto, meu eminente companheiro, 
nós vamo-s· levar ao conhecimento de V. EX' os 
tennos da resolução que crlou a Comissão de 
Inquérito, que é ã. SegUinte: 

Constitui COmissão de Inquérito, nos ter
mos do art. 170, alínea "a", do Regimento 
Interno. 

É constituída no Senado Federal uma Co
rrtissãç de Inquérito, composta de 9 Mem
bros, para, no fim do prazo de 60 dias, apurar 
as irregularidades divulgadas pelo jornal Fo
lha de S. Paulo, na concorrência para im
plantação da Ferrovia Norte-Sul e analisar 
todos os _aspecto~ _çla viabilidade sócio-eco
nômico~daquela Ferrovia." 

Ess_es s~o os teiJ:rlOS_ pelos_ quais foi ré(Juerida 
a Comissão de_l_nquêrito. Antes de V.~ cõffiéçar 
a prestar esclarecimentos, vamos fazer o seguinte 
juramento -V. ~- iepetirá comiQO: 

Juro, como dever de consdência, dizer to
da a verdade, nada omitindo do que seja 
do meu conhecimento sobre quaisquer fatos 
relacionados com·a investigação a cargo des
ta Comissão Parlamentar de Inquérito, desti
nada a apurar irregularidades na concorrên
cia para implantação da Ferrovia Norte--Sul 
e analisar todos os aspectos da viabilidades 
sócio-econômica daquela ferrovia. 

--o·stt PRES!DEN~(JããctJÇreJlezeS)-..::-v~ s' 
des_eja primeiro fazer uma expOsição e deixar as 
perguntas P?_~_depois? O que· prefere"? -

O SR VASCO NETO :_ Acho melh.or, ·para 
o bom andamento dos trabalhos, que_eu exponha 
primeiro. 

O SR. PRESIDENTE (João- Menezes) - V. $9 
-deseja ser aparteado no curso da exposição? 

O SR. VNSCO NETO...::.· Não, pretkó ser apar
teado no fina1 da exposiç-ão. 

O SR.- PRESIDENTE (João Menezes) --:- _Con
cedo a palavra ao nobre depoente Vasco Neto, 
por 30 minutos, pãra fazet SUa e'XjX)SiÇâO-:---

. O SR. VASCO NETO- Gostaria de dizer que 
vim aqui à instância do meu brilhante colega Ruy 
BaceJar. Só venho-porque, evidentemente, desen
-contros houve, foi uma reação nacional, um movi
mento de escândalo em cujo mérito não vou en
trar, vou-me poupar. 

tragouma contribuição_ um pouccr -diferente 
a esta Comissão, dando, inicialmente, as linhas 
mestras âo Plano de Desenvolvimento, o que hou
ve em matéria de Plano de Desenvolvimento Na
cionaL Trouxe unsslldes para demonstrar minha 
~Osiç-acf?vOtl erifrálno estUdo das linhas básicas 
dos transporteS brasileiros, VOu criticar o PRO
DEST __:_ que a meu" Ver,- COmo professor :que 
-soU, é extremarrlente fraco~ falho - e depOis co
menlai" sobre a Estrada Norte--Sul, o Porto de !ta
qui e o·s-demais portos-do BrasiL 

Há uma concep-ção-de que só há um porto 
- e uma só estrada, o que é uma profunda injustiça 

fiO Bra~il todo, com a discrepância de destinação 
de verbas a uma só região. -se deSs~f!l 5% çlo 
que se vai gastar na Norte-Sul para a Bahia, nós 
-reSólvena-m=os tOdOs os problemas da malha ferro
viária baiana, que está em 'demanda não pressu
posta-; masreprimida, como bem sabe o Senador 
Ruy Bacelar. 

---- Qllero-expucar que os plãnoS de viaçãO doBra~ 
si! vêm evoluindo desde 1800, ·com-'0-s1Ste'iTú1 
ferroviário. _ _ · 

____ (Pi:ojeçãO de Sfide$ com ~kaçã-o do depoen
te) . 

__ O Plano Rebouças de um engenheiro J:>aianó 
é meramente geométrico, já que se têm os para
lelos. baseou no _trtângvlo~ onde yê·s~ o Brasil 
cercado de perpendi-cu1are5 e paralelos. Repare
se bem que a..base do triângulo está lá no-Amazo
nas e a_costa.norte brasileira, e deste lado do 
triângulo está a costa oceânica e, do outro lado, 
nos limites do Brasil .com os países sul-ame~
canos. 

Verifica-se-que não há nenhuma informação 
sobre top_ografia e geografia; é apenas geomé
trica. 

Outro plano de J881, constitui na interligação 
de bacias por ferrovias e ainda mais um aproveita
mento da velha linha_d~ menor. resistência do 
Madeira com o Amazonas ... 

Aqui recomeça; pela primeira vez em 1926, o 
Piaria Rodo_viârio Brasileiro. Só para dar uma in
formação. 

Reparem o Palno Chinon de 27, aí dá uma 
previsão muito interessante de Brasília. As conver
gências de Brasília, inclusive Salvador, da 349 

-hoje, da 251 muito próximo da 030. Este é o 
Plano da Comissão Rodoviária, também. 

Este é o Plano Gera1 de Viação Nacional, que 
_ g. I?RODEST apresenta, uma variação de Paulo 
_de Frontfn;-- -- - --

Este é o plano do DNER, de 1937. 
Este é o Plano Nacional, de 1944. 

, Está __ aqui o Plano Rodoviário Brasileiro Nacio
nal, aprovado em 1973, já_ ~stáYamos aqui no 
Congresso. ' _ __ _ _ -

Aqui está o Plano de Hélio Fortes - é o Plano 
Fei'roviário:· Para este _chaffio-aterii;:ão: nào-eXiste 
a ferrovia. Já Wrajás tínhamos previsto. A Ferrovia 
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Norte-Sul, por lei, não pode ter recursos na lei 
que instituiu esse plano. 

Houve a do Nordeste ou. Ferrovia Leste, que 
o Prodest não considerou. Considerou, natu
ralmente, uma boa linha mestfa que é a Norte-Sul. 
Mas não considero_u_nª_da para o Nordeste, 

fJú está o Plano Hidroviário do Brasil nas suas 
linhas mestras. Aqui, em 1960 -, há 27 anos 
-o que se supunha dos portos do Brasil. A inter
lândia dos portos. Reparem aqui na Bahia e Ama
zônia, no nosso Pará, Santarém, de Belém, de 
Manaus, etc.____ _ _ · - __ · · 

Até aqui estudei os planos, como eles vinhain 
sendo apresentados, aleatóriamente. Em 1972, 
para conseguir a cátedra da Escola_ Politécnica, 
apresentei a tese; Transportes e Princípios de Se
leção. Então, estudei as linhas naturais de circula~ 
ção. Quais são as linhas nat1.;1rais de circulação? 
São aquelas que são os _ca.miohos seguidos, em 
gera!, na História; os ççmjnhos mais fáceis, são 
aquelas em que a penetração é _fácil, o tráfego 
é fácil e a implantação é fácil. Dentro dessa linha 
de menor resistência_, na minha tese, considerei 
e o Prodest está aí_, para qualquer coisa verifi~ 
car, consldereiil ti_orte-Sul- reparem que consi~ 
derei a Norte~Su1, Belém - porque é o caminho 
natural: Tocantins _a l3elém. Mas tive a acuidade 
de pensar numa dia9onal que viesse interferir atra~ 
vés de Ataqui sobre o linha Norte~Sul , 

A Ferrovia Norte-Sul tem este caráter: ê uma 
linha de implantação fácil, prevista há 25 anos 
e com potencial econô.mico. O que a tomou a 
ferovia da discórdia nacion.,l foi a intenção de 
empurrá~la goela abaix.o da Naçã_o, de 1-naneira 
incorreta,_ em detrimento dos outros estados e 
regiões de Brasil. O Prodest é uma cópia infeliz 
disso, como mostrarei postei"iormente. 

Quando nós, da Concene, indicamos Petro
lina e Juazei~:o como grandes núdeos cte trarls
porte, não consideramo~ apenas Fortaleza e !ta
qui. Pensamos também em Recife e Salvador. 

O Prodest é uma d,~form~ção da minha tese. 
Dentro da mesma transfiguração, a linha para 
Salvador, Recife, João PeSsoa, -Fortaleza e São 
Luís é uma defonnação absurda. O Dr. Eliezer 
Batista condenou, pOr absurda, a concentração 
quer em Belo Horizonte quer em Salvador- dis
ponho de dados sobre a suspensão determinada 
por ele. 

O grande erro do ProdeSt é esvaziar a Bahia, 
A linha natural seria para um porto da costa baia
na, como historicamente se viv~u. M~ _ele está 
profundamente defonnado, Se o.Pservar~m_ o tra
balho que fiZ, verão que todas as outras linhas 
seguem mais ou _men95 esta. Só na Amazônia 
dei uma ênfase muito ma1or, 

A linha básica de tra-nSc;ç~W,- é a Leste-Oeste; 
com base na Costa Norte brasDeira, os portos 
de Fortaleza, São Luís, Belém, Saritarém; Manaus 
e lá nos confins do Brasil. 

Há outro detalhe muito importante. _Ço~paran
do com a nossa projeção, vê-se que todas as 
linhas procuram seguir as linhas naturais de pene
tração, ao contrário do _que acontece com o PRO
DEST. A Bahia está protestando, seu Governador 
tenta seguir isso. Q_EJjg_~~.aati_sta diz rOuito bem. 
que a conc~ntração, quer em Sah.~adgr_, quer em 
Belo Horizonte, ê um absurdo econôrnico, quan
do comenta as necessid~d~s de_ tranSporte de 
uma fábrica de celulose da cOsta baiana:, 
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-o SR-RELATOR (Dirceu Carneiro) -ESsa 
concentração se dá em virtude da: _sutut:ação da~ 
vias?----

-o--sR:VASCó NETO -A concentração na· 
çOSta ba!éÜ"là -é -por uma questáo ·cte_ produção. 
As estradas de ferro da Bahia estão com demanda 
ri:primida. 

Mas nao me refiro às estradas c!~ fe!ro cons~ 
tiuídas, mas ao plano que me dá subsídios para 
defendei ã tese de que o Prodest é padrasto para 
o Nordeste. 

Desde que estou aqUi, há 16 anos, só assisti 
a_ um fato diante da prioridade do Nordeste: o 
corte de verbas. O Prodest pratica um crime 
ao levar a estrada só a Belém. Até o mapa dele 
é malfeito. Não houve qualquer estudo da estrada, 
nem há números. 

Sou contra isso, prindpalmente eu como enge
nheiro. O Prodest tem coisas incríveis, Sena
dor, que vão influenciar no Madelra. O Prodest. 
ai, tem coisas incríveis. Dizem que vão influenciar 
no Madeira. O porto de São Luís e essa estrada 
vão influenciar no Madeira. 

Um grande engano é dizer que a Norte-Sul 
vai beneficiar o Centro-Oeste. Não é verdade, pelo 
contrário. Se o Centro-Oeste ficar sUjeito à NorteM 
Sul, ele não vai exportar, porque todo _o apoio 
de Brasilia para o Oeste é no divisor do Amazonas, 
com a diferença de que a linha baixa avança no 
Araguaia e, no agroporto, desce em Rondonópolis 
e vaí para lá. Mas, aqui, eles não querem - fize
mos uma campanha, há muitos anos, desde o 
tempo do meu pai, que o Senador João Menezes 
deve ter conhecido, porque essa linha concorre 
com o Sul. 

São Luís é um porto excepcional, a linha Norte
Sul. é ex.cepcional, mas daqui para lá, são 2.600 
JSffi. Daqui para a costa baiana são 1.300 Km. 
O porto de São Luís está mais próximo da Amé
rica do Norte. 

-A relação do custo de tranporte entre a ferrovia 
e a rodovia é mais ou menos um terço. A ferrovia 
é ti:ês vezes mais cara que o transporte maritimo, 
e duas vezes mais barata do que o transporte 
rodoviário. Então, temos 2.600 Km para São Luís 

_e temos 1.300 Km _pc:J.ra a costa baiana. Portanto, 
temos ~-1.3ÓO Km a_ mais, o que dá uma chance 
de 3.900 km no mar, em favor de qualquer ponto 
da coSta baiatia, homogeinizando os custos do 
transporté mÇI.títimo. Já começamos os estudos 
dessa estrada de ferro; Os japoneses fiZer~ uma 
proposta para realizá-la, não só ela como a T ranM 
Wl-americana, mas não há meio, ninguém deu 
·'OUVidos. Disseram que o Exército não queria. Te
nho uma carta do Ministério do Exército afirman
do o contrário, que é uma estrada da maior rele
vância, inclusive de segurança nacional. 

Como Professor de Estradas, como engenheiro 
·considero esse Prodest um crime, uma cópia 
adulterada da minha tese e, em nome da Ba_hia, 
trago à Comissão este protesto. O Senador Ruy 
Bacelar, como_ engenheiro, tem responsabilidade 
de evitar que se pratique esse crime contra a Ba
hia. É uma estrada válida, não agora, no futuro, 
em etapas. Ninguém é contra; ela está dentro 
da linha atual de circ;ulação de uma região de 
grande potencial econômico. Mas, dizer que essa 
estrada, por exemplo, como está escrito,, ~.i até 
o Madeira, é um absurdo. 

O que se quer, o que venho dizer à Comissão, 
é que sejam distribuídos eqüariimemente os re-
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cursos e estudadas as alternativas. Qu'ais as alter
nativas possíveis? Por que_ não vem pela zona 
da Bahia, direto para -São Luís, ao invés de dar 
essa volta? Aqui temos. 500 Km_ sem terrapla
nagem. Esse PRODEST é um calo ha minha 
consciência de Professor e de ex-Parlamentar. De= 
fendo, como sempre defendi, um caminho natural 
das coisa,s. 

FIZ um -apelo -ao Ministro dos Transportes
tenho a ç:éirta aí - para que se estudasse, pelo 
menos, 400 Km ou 360 Km de ferrovias para 
a Bahia; põf(Jue temos uma: deman_9a reprimida 
de grãos no al_ém São Francisco e na Chapada 
Diamantina e o Ministroe re-sj:>onde QUellãO- há 
recun;os de jeito nenhum. Não há para a Bahia 
e há para a estrada do Presidente? Isto ê que-
não se pode admitir. --

Tumultuei um pouco o roteiro que fiz, porque 
me_ entusiasmei. Considero o- Prodest uma có
pia infeliz e que p()deóamos melhorar profunda
mente_, mesmo com esse erro, por exemplo, do 
São Francisco. 

Há 25 anos, tínhamos previsto uma posição 
muito mais completa com a linha partindo_ de 
Petrolina-Juazeiro. Mas, o que a Bahia mais quer 
é uma lil)ha leste-oeste. - __ 

Estamos procurando fazer uma Unha., como 
já disse, multo mais barata e muito rnais curta. 
Em Vitória já Praia Mole, Tubarão, Vitória Interna, 
evitando levar serviços para o Nordeste. O Nor· 
deste precisa de injeção de serviços. 

Como· disse aos Srs., eles procuram justifica~ 
tlvas através de pólo de fronteira muito mais re
cente; coube um estudo para fazer a PPQ lá, de 
nossa Belém; havia três cruzando Brasília: tronco 
leste, o Paraocapim e o troncO sul por São Paulo, 
embora a minha tese [evasse para o Uruguai, den
tro da linha natura] de circu1~ção. Pegava o Uru
guai, para divisor, Rio da Prata-Amazonas, aqui 
na cota Rio-BrasUia, e segui~ para Belém e natu
ralmente São Luís. 

(Pr6jeção.) __ 
O que o Prodest pretende?"" Sâo Luís, Vitória, 

Rio, Santos. Todos sabem que o Nordeste precisa 
de serviços, Ao iqvés de darem serviços ao Nor
çl.este, _quer~'Tl esvaziá~lo. Essa linha que vemos 
na área de influência erltra -nã -Bahla e prejudica, 
porqUe Se furrrios produzir aqui e levarmos para 
não sei onde, quando ternos um porto muito pró
ximo, não podemos concorrer. A soja,-na cancela 
da- faZenda, é muito mais barata do que a soja 
americana, mas no porão do navio é muito mãis 
cara: Quer dizer, pecamos por falta de transporte 
e o Pródest peca por indicar o transporte erra
do. Reparem no eSvaziamento que o PRDDEST 
propõe para o Nordeste. É evidente que ele só 
cuida daqui. Nem mesmo de Paranaguá, que é 
um _grande porto ele se lembra. Em Santa Cata
rina, pOrtO-de São Francisco ou porto Belo, que 
não tem porto, mas Sãõ Frandsco já o tem, com 
melhores rec~rsos do que ttajaí, em condições 
naturais será um 9"raJ}d~ Po_~q. O catarinense leva 
vantagem sobre o paranaense. 

O corredor de exportação de Santa Catarina 
e_ de Par~_n&guá está em São Françisco. Em Santa 
Catanna sabemos, -hã ffiuitOS portoS: fiá o porto 
de [mbituba, q\J,e é o cargueiro; o porto de Laguna, 
que ê o pesqueiro e o porto de ltajaí, que atende 
à região de ~anomia mais densa e o porto ·de 
São Fraridsco, qUe oferece melhores condições. 
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Está aí demonstrado porque critico o Prow 
dest com relação ao plano malfeito, mal es_crito, 
aliás, um verdadeiro caç:anje na des.crição do por
to; é um traba1ho de engenharia_ que não tem 
número. É estranho que quando se_ procura o 
Prodest, não tem número. 
(Projeção.) 

Agora, vamos ver o problema de ftaqui. Itaqui 
é um porto que merece todo o- apoio· e deve ser 
aproveitado. Itaqui não pode servir aos portos do 
Nordeste. ltaqui tem a sua região própria de ação. 

M está ã região corria -concebi em 1962, (fuan
do fiz a tese. Aqui estão as áreas naturais, sem 
mutação. -5antaréni, pode ser que eu não veja 
mais, porque sou septuagenário, mas Santaréin 
há de ser um grande centro-de comércio, um 
grande centro de distribuição. 

Santarém tein progredido muito porque está 
dentro das linhas naturais de circulação. Cruzam
se em Santarém -duas grandes linhas naturais: 
o Amazonas e o Tapajós. Santarém está na iiba 
do rio. Tem também uma cachoeira próxima: Cu
ruaúna. QU"er -dizer, Santarém tem energia, tem 
potencial econôri1k6 ~e tein fãciJidade de- trans
porte. -= --

A área de tributação de ltaqui é a área ·de Pinda
ré-Mearim-Itapicuru e, como mostrei anterior
mente, podia servir ao Tocantins parqué o divisor 
TõóiDtins-Pindaré, por onde passou a ferrovia Cá
rajás, podia levar, como previ, a ltaqui uma tributa
ção do Tocantins. Mas a tributação natural do 
Tocantins e do Araguaiã: é _ _Belém. Há tributação 
natural. Por. isso, previ que a_ área de influênda 
de Santarém é müiío grande, como previ a área 
de influência dos _o_utros portos. Eles não conside
raram, no PRODEST, os põrtOSSãlineiros, no Rio 
Grande do Norte; perto do rio Apodi eles têm 
uma influência boa. Há as intercorrências que eles 
chamam, num caçanje muito desagradável, inter
face, que não existe na língua portuguesa; cha
ma-se intercorrência. Os portos se intercorrem 
uns nos outros, evidentemente; há momentos que 
se íntercorrem. ltaqui, pela distância que está de 
Brasília, toda região cujo baricentro- de transporte 
estiVer em Brasl1ia, não é tributado Itaqui. Isso 
é engodo. É desonesto argumentar que a Norte
Sul vai beneficiar o Centro-Oeste. Não, senhor. 
O Centro-Oeste precisa de uma Leste-Oeste, não 
para Vitória, que é muito mais longa, virtualmente 
muito mais longa, porque atravessa muita serra 
e quando o caminho natural é a Bahia, inclusive 
o caminho histórico. 

(Projeção.) 
Este é o mapa da Transamazônica, qtie eu quis 

mostrar espadarte; lembrei-me de espadarte in· 
clusive, e eu não se.i porque espadarte não tem 
a proeminênda que deveria ter. 

Aqui está, neste mapa, a rota da grande hldrovia 
que imaginamos-que o·centfo--Oeste preciSa de 
transporte sobre água, porque a rodovia, a 364, 
tão falada, não -pode atender economicamente. 
A essa distância não é possível transportar nada 
economicamente. Imaginamos uma grande hi
drovia com base no rio AmazonaS, no Madeira, 
que é um rio fabuloso até Porto Velho, e as corre
deiras até Guajará-Mirim são 360 quilómetros, 
que se poderia fazer um aproveitamento múltiplo 
de energia, porque essa região é _carente de ener
gia e a Samuel Mandará não tem capacidade e 
nós teriamos que fazer um aproveitamento múlti
plo, se é que se quer levantar o Amazonas, e 
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aprov_eitar o Madeifa _até Porto Vel)l_o, fazer um 
aproveitamento rri~tp10 de _n_~Vegãção, energ~a 
e transportes até Guafará-Miriri'l, pegar o Guaporé 
e_aquT, fiO lguatemiAiegre, o divisor, poderia pegar 
depois o Paraguai e vir a~é~ o _ri9 _ Pré!-ta. Tenio.S 
que ir lá em cimà, depois- peQareL'TiÇlS b rio Negro 
e.irernõS até-·túcuí, de lá peg_arlaindS o- Canal 
Cassiquiari e- fríarrióS-Pâra-O Orer\OCO-.: Teri.ãriiOS, 
então, a maior hidrovia fluvial do mundo, com 
muito pouco trabalho. serque é um sonho. -

-(Projeção de sUd~.j . 
Está aqui a América dq, Sul, África, o J.ap.3o, 

a Trans-Su!-Americana, a "Ãf'rléã, e 81-aSíiia, aqui 
n~sta regi~<;>. ~. (!qui, a grande hidrovia. _ 
· A qUestão de transpo_rtes é muito Importante 
em toda economia, Príri._clpalrnente numa econo-
mia inêTPie-nte ·ceimo é a_nqssa, em deSenVolvi
mento. 

A distância. Nós temos um bem de consumo 
que na sua origem ê um "V' e na sua fonte de 
consumo é um "V'' também. 

Na teoria da frenagem temos urn desgaste para 
essa energia-cinética que nós adquirimos, temos 
que ter um trabalho para consumir. Fiz um desen
volvimento matemático e cheguei à distância inM 
versamente proporcional à resistência e_ direta
mente proporcional ao valor da rnatéri~ a ser 
transPortada. Chega a um ponto em que a distân
cia e a resistência podem acabar com o valor; 
o frete será tal que acaba com o valor do material 
transportado. O _qt.le acontece é isso. Não pode
mos faier, temos que procurar as linhas naturais 
de circuJqção,- as linhas de menor resistência e 
que dão um transporte mais económico. -Solicitei 
o mapa do mundo, para mostrar que transporte 
não pode ser apenas em Itaqui que está mais 
perto da América Por exemplo: o que será expor
tado por ltaqui? GraneJeiros? Ora, mas os graneM 
!eiras são Concorrentes. Têm muito mais grãos 
do que nós. Penso que· grão não, _deve ser Ot,~t_ra 
coisa, por exemplo, minérios. -

Tenh? 9~e: ~z~r esse gráfic? spbre os pontos 
de junção. O que são pontos de junção? São 
aqueles _pànkls p-ar -onde passa toda navegação 
para determinaC:fa regi_ão. Por exe~plo:. Cabo da 
Boa Esperança." · 

Todo o ,caminho_ para· o Japão_, qu_e não s~ja 
através do Canal de_ Suez, hoje, está pr<itic_amente 
abandonado, porque o calado é muito pequeno. 
_Ç_.omo as distâncias são grãndes, SãQ Qrandes _os 
graneleiros1 para o Japão. Temos o CcibO da &a 
Esperança, De Belém, temos praticamente 1.300 
milhas para ltaqui, e 4.000 milhas de ltaqui. 

Os portos do Nordeste, to_dos_oS Portos do_ Bra
sil têm 3.000. milhas .. Ganhamos 700 milhas no 
transporte marítimo para o Qri~!]:te e gaMamos 
1..300 quilómetros_ ferrOviários no transporte ter
restre. Para Gibraltar é a mesma coisa. Para Be
lém, ganha-se um pouco, mas é o transporte ter
restre que compensa perfeitamente. Logo, os por
tos do Nordeste que estão abandonados pelo 
Prodest, em função da ferrovia Norte-8ul, de
vem ser reativados e essa Comissão poderia aju
dar muito. Essa ferrovia; como a ferrovia do Aço, 
prejudicou a Nação e _todo o sistema ferroviário 
de transporte no Brasil. 

Aqui é a Ilha de Uean, aqui está o Estreito de 
Flórida. Veja aqui que Belém ganha de todos os 
nossos portos, principalmente cerca de 900 mi
lhas, mas perde fundamentalmente, porque_essa 

distância terreSLo--e é tal que compensa a distância 
marítima. · 

A Ilha de Uean é pal-a a América, para -o extremo 
Ofienre. Aqui, está -a -Áff!cã.. Para- Europa (Alema
fihii; França" e Rússia), temos mais ·ou menos Os 
portos do Nordeste equilibrados com o ·de Belém 
~um pouco menos para ltaqui. Logo; todo trans
pOrte para. essâ regiãO é rl-n.lito mais favOrável 
pelos portos da co-sta baía~ que o PRODEST 
abandona. 
. __ P:~~mA.Bel~r:ry_ganh"' c_i_i!>parado. Pai1aáiá n~o 
serve p_à_rà ti'ãnsJ:?Or!~!_.P:Qi'(fue os c.ãl.ãdõs_ dos na
vioS o elimiilaffi como transporte económiCo para 
o Japão._ 

-E_ssa idéia dos pontos de junção é fundciniental, 
pata os meios de frahSporteS de uf!:l m'?'lo gefãl. 
se.'& s,s fizerem pensando no transporte como 
solução única para o Brasil, não chegaremos a 
nada. Muito mais do que os escândalos, do que 
os movimentos ( ... ) é- comum. Pior do que isso 
-~ a_ __ (urrção que p-odemos perder nesses trans
portes. __ __ _ - - _ _ 

VoU concluir, agora, dizendo que a ferrovia Nor
te-Sul, infelizmente, é a ferrovia da discórdia~-Con
forme publicOu o Jornalista. Por que isSO? Por 
que, por exemplo, Santa ·catari[ia- e Paraná? A 
Estrada ~a. Produç_ãq nã.o s~L ~tá aí_CO{T'l_d.eman
da reprimida. Essa outra -vai -ser ou não. É_uma 
hipótese. Essa_ e.Stiadà ·feita de afo9"âdilh(; é um 
absurdo, porque os projetas _de mineração, agrí
cola, pecuária, têm te:ni_po de rp_aturaçi!o, Havia 
muito tempo .que se estudar honesta e ~~rr,~ta
)Tlente a estrada. Com a ferrovia da Produção, 
os paranaenses, os catarine~s. o_s hoffiehs do 
sul têm que reagir. COmo nã6 há dinhe!i:o para 
essa ferrovia? Já disse que para a Bahia prejudica 
e_ é inJusto_ o -fratamerl-to. Temos aqui, Vou- deixar 
o_a_Comissâ.O, -üma proposta japOnesa Para coris
t:IUÇão da- J,este-Oestt!,. a SUl. ~Ariú~rica._Conforme 
mostram aqui, propuseram oficialmente e nós na-
-da. --

Incrível, mas nós temos e o Seriador_sabe, um 
pf601ema muito sériO-nã Bahia, que é o Çiafgalo 
-de Cachoeira: Só é leirlbrado quando_ falam na 
ferrovia Norte-:Sul. I;~ ãqUi_ um-à (e)1:j@ dQ Eoge
nrlefr6 Roffiildo, _diz.endo _o s_eguinte: ''o trem leva 
mais de 45 dias; nós experimentanlos quando 
mandamos material ferroviário de Vitóría a São 
Luis, passa por aquele gargalo de Cãchoeir~; ein 
-~ão Félix, e depois vai iodando, sobe_ e_'!esce. 

__ E .um_tempo enotme. Quer dizer, um absurdo. 
Sô_sentiram O problema da Bahia quando foram 
atender o problema de __ Carajás. 

PQrtanto,_é a ferrovia da discórdia. 
Pre~mos (azer_tod~S as ferrovias, a Norte-SuL 

_a· Leste-Oeste, a- fe"i-io\iiã: do oest~. a Trans~sul
- americana, mas pfecisclmos ter reçurscis e;qliàõ.i_M 

mes, e não fazer s6 porqi.ie -a posíção política 
_dp homem _avance em detrimento do Brasil, todas 
as outras obras. Precisariam estudos alternativos, 
inclusive no divisor, Bãhia, e, o que é preciso mes
mo, como fundamental, que se reavive um Furldo 
Nacional de Transportes, como houvera antiga
mente um Fundo Ro.doviário Nacional. 

Num país novo, todos os tratadistas citam co
mo primordial o desenvolvimento dos transpor
tes. 

A ferrovia Norte-Suf, quando passa em fmpe
ratriz, ou próximo, a estrada rodovia e a hidrovia 
um alimentando, quando a rodovia que não está 
ainda com capacidade reprimida, quando já esti-
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ver feito _o seu papel de levanta_!- economicamente 
a região. Então vai,_ como .qtier o Eliezei- _Batista, 
a cem, duzentos quilômétros, e muitás prOlon~ 
gando, partindo do Nórte pa[a o Sl,ll n_a.ferrov!,a 
Norte~Sul. · - - · 

Mas não se pode deixar de fazer taijibém ·a 
Leste_~Oeste, mas para o Nordeste, que eStá extre
mamente_ sacrificado por este Governo, colno o 
foi em todos os outros. __ • . _ · __ -_ 

Deixo com a Comissão UJ:n __ traball19~que fiZ 
em 77. Nós precisamos_de_um fundO Nacional 
de Transportes, que seja equânime, que haja uina 
distribuição para todos os estados, e não para 
um estado, na medida que tenha no poder algUém 
que possa carrear para esse Estado, em detri
mento de outros, as riquezas do Brasil. 

Efa o que tinha a d~er, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Algum 
dos Srs. Senador~ deseja fazer alguma pergunta? 

O SR. EDJSON LOBÃO - Sr. Presidente, se 
V. ~ me permite, gostaria de falar em primeiro 
lugar. 

O SR. PRESIDENTE (João ~\enezes) -Tem 
a palavra V. Ex" - --

0 SR. EDISON LOBÃO- Estou, aqui, atrapa
lhado por um compromisso, que deveria ter SaídO, 
mas não resisti, em verdade, à tentação de ouvir 
a palestra inteira do eminente professor Vasco 
Neto, meu amigo, deputado ilustre, durante tantos 
anos no Congresso _No:,.~iona1 e um dos maiores 
estudiosos desta matéria no Brasil. Reconher;o 
isso, tenho tido por S•, ao longo desse terrlpo, 
a maior admiração, pela seriedade com que sem~ 
prese dedica a esta_caU$ª· Os seus estudos, os 
seus mapas, as suas conferênCias, e--ac::ho que 
atê as aulas que ministra nas escolas têm ç_ontri· 
buído significativamente para o setor. 

Recolho da palestra do Dr. Vasco Neto a convic
ção de que a ferrovia- Norte-Sul é, não apenãs 
viável como deve ser, até, estimulada com rã"pi-dez, 
porque St declara que o porto ltaqui é uma mara
vilha, e realmente é, e não deve ser abandonado, 
construído que está, pronto, simpleSmente pOr
que em dado momento entende-'§e _gue uma fer
rovia, ou uma outra Via de transporte não deye 
ser constn!,ída. _____ _ 

Declara também que a Norte-Sul, ao palito de 
vista econômico, é também perfeitamente viávél. 
Ela tem um potencial ecohômfi::o, Quer dizer, as 
suas margens são generosas em matéria de pro/e
ção econômica. Desd~ logo, para médio e longo 
prazos, então, nem se pode ava]lar. · 

Na reclamação básic.a que percebo ·do Depu
tado Vasco Neto é quanto à ferrovia Leste-Oeste, 
que iria beneficiar o seiJ qlieridõ e Dela Estado 
da Bahia. Penso· que a Leste-Oeste também deve 
ser feita, nós haveremos- de encontrar recursos, 
hoje ou amanhã, para realizá-_la, é uma neces
sidade e eu, desde logo, me declaro SõiiClá['fà com 
esta causa de V. S• e do Senad_or ~ d<\l Ba_hia, o 
nosso querido Rui, que está aqui, e que é adver
sário da Norte-8ul, mas não sou adversário da 
sua ferrovia. · -

Bem, eram as objeç:ões que perceb~};>rovindas 
do Deputado Vasco Neto, aalvo, a meu ver, iri'ele
vantes; é uma questão some_nte de prioridádes, 
segundo ~e mesmo declara. Bom, mas a Pfl:ori
dade que ele entende é_~quanto a outra via de 
!fansporte, ele não é inimigo desta. Mas, rllls-Ou~ 

---= 
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tros enténdemOs que a prioridade está nesta,Ago
ra, Posso assegurar, cor:n ~ siriceiidade que me 
caracteriza e com a amizade que tenho pelo antigo 

-c;ompanheiro Vasco Neto,-qUe não se trata de 
uma obsessão do Presidente da República; trata
se, apenas, de um convencimento honesto de 
Cjue est_a ferrovia é neceSsária. Muito obrigado, 
.~r. preSi~e.ll:te, - -

O SR. PRESID[::NTE (João Menezes)_:_ Màis 
algum dos Senhores quer faz.er perguntas? (Pau· 
so.) . --

V. Ex" tein a palãvra. 

Õ SR~ VASCO NETO - Quero dizer ao nleu 
querido amigo Edison Lobão; grande amigo des
de o tempo em que transcrevi até artigOs dele, 
tanta admiração tenho; que ... 

O SR. EDISON LOBÃO:__ Amigo para honra 
minha. 

0 SR. VASCO NETO - "Não fui táo enfático. 
Não há, ainda, viabilida"de na Norte-Sul. Digo que 
ela é, dentro das liobas naturais de circulação, 
uma obra notável e imprescindível. Disse, tam~ 
bém que, ltaqui ê um grande porto que deve ser, 
mas que não deve ser o_ único porto, e V. Ex' 
é habilfssimo, mas estou atento. ltaqui não é o 
único porto, e é em detrimento do Brasil todo 
que se quer fazer essa estrada, num momento 
crudal da economia brasileira. E eu não fa1ei em 
obsessão. Admiro muito o Presidente Samey e 
acho (JU.e, talvez; ele não queira fazer como deva 
ser feita a Norte-Sul, porque Sua Excelência sabe 
que, quando sair do Governo, fatores outros po
dem impedir a_ construção dessa estrada, que é 
vãlida, mas nõ -tempo, -porque, ·meu Senador, 
aprendi com o traquejo militar que, quando se 
quer atiitgir uma meta, têm que saber como ir, 
quando ir e por onde ir. ltaqui, pelo que condeno 
brutalmente na Norte~Sul, é o modo como foi 
feito, não tem projeto, c:ompara-se o preço de 
Carajás com ltaqui. Acha V.~ honesto? Não 
se sabe-_qual vale mais, se o Araguaia, as hidrovias, 
porque eles confessam que não tiveram tempo 
de estudar. Não é assim. Condenei o método co
mo foi feito. Não pode ser assim. N6s, como brasi

-ié1fOS- e V. Ex• está incluído nesse tal de brasi
·leiiOs honestos -. nãO podemos aceitar como 
está sendo feita a ferrovia e ela provocou uma 
reação- nac_lonal. Por quê? Por que e_l~ estava 

- em -cima de outras prioridades, c.:omo é o caso 
da ferrovia da produção, e já não_ digo a Bahia 
rião, pótc(Ue o Nordeste a única coisa que -tem 
certo é o -corte- de verba. 

O SR PRESIDENTE {João Menezes)- Tem 
a palavra o nobre Senador Ruy Bacelar. _ 

O SR. RUY BACELAR - (Inaudível) no Brasil 
Sério, mas, sobretudo, também idea1ista. Ele, em 

- poucas palavras, demonstrou uma visão global 
dos transportes no Brasil. 

-· Quero dizer que ninguém é contra, nem o De
pUtado Vasco Neto, nem o Senador, hoje, Ruy 

· Bacelar, é contra ou adversário da ferrovia Norte
Su1, nós somos contra a oportundiade da constru
ção dessa ferrovia. Achamos que governar é esco
lher prioridades, e o Presidente José Samey, quan· 

- --do escolhe a ferrovia Norte-Sul, não está esco
lhendo com a seriedade que requer o cargo que 
ocupa. Essa é a grande diferença que existe entre 

o meu ponto de vista e o po[lto de vista do emi
nente Senador Edlson Lobão. 

Quero-dizer também; Sr. PreSidente,_ que per
guntas não temos -a fazer rro mOmento, porque 
o professor fez uma eXplanação brÜhante, ~ria 
e abordou todO$ os problemas. Ele acha que a 
ferrOvia Norte-Sul- é a estrada; hoje,- da contes
tação nadonal; acha qüe feriovia ·a Leste-Oeste 
tem mais prioridade e focaliza o problema da dis_.. 
tância, foca1iza o problema da pro-dução, quando 
dit que a ç:onstrução da Noite-SUl, no rhomento, 
é prejudiciC!.I à economia do País cOmo um todo, 
por_ um.a questão _de distância de_ p~9dução e, 
cons~üentem~nte, do transporte .dessa produ
ção, não s6 para os centros consumÍdqres inter
nos como também externos, 

Por isso quero Parabenizar a V._~. 'sr. Prêsi
dente, por ter convocado e solicitado a presença 
do professor Vasco N~, ~e parabenizar o meu 
~u_stre amigo - para mim, é uma grande honra 
tê-lo c.:omo amigo ou gozar de_ sua am_izade -
por tel." vindo aqui e proferido essa aula, <iue ficará 
inserida nos Anais dos trabalhos de$ta Comissão 
sobre os transportes do Brasil; mostrando ao Bra
sil que, para governar, é preciso, sobretudo, esco
lher as prioridades com seriedade e _com honesti~ 
dade, e nos deu um ex_emplo, além de conheci
mento, de tdealtsmq vislumbrou o ruttiro dÕ Brasil. 
Quero parabenizá-lo, meu Caro professOr e meu 
caro colega e amigo. 

O SR. PRESlbEJ'iTE (João Menezes)-- Como 
-6 riObre-SeriadOr Ruy Bacelaf não fez nenhunia 
pergunta, goStaria de saber se o nobre Relator 
deseja interpelar o Professor. 

O SR. REU\ TOR (Dirc;eu Carneiro}- Sr. Presi
dente, ilustre depoente Professor Vasco Neto, Se
nador Ruy Bacelar, go~ríamos de pedir licença 
para fazer a1gumas considerações_ de _ordem geral 
e solicitar ao professor algumas avaliações em 
c:ima dessas consideraÇões gue pretenderíamc-~ 
fazer. · 

Ein primeira lugar, temos p-ercebido que, n.: 
nosso Pais, dado o seu tamanho continental, . 
até pelo estágio _de desenvolvimento em que est<:. 
mos, pela natureza de nossa sociedade, pela prt. 
tlca política que temos tiçl.o ao longo da histórl;:; 
e de todas as grandes obras que se pretenG. 
fazer de forma atropelada,. normalmente o próp1 ;. 

poder público perde o controle e, em função c!: 
forças muito fortes que estão em jogo, os res,_;tt:
dos são enormes perdas de recursos, às vezF
inal aplic;ados, existindo desvios até das_ coi$;:; 
mais ·elementares. E, normalmente, a previs€!· 
dos custos se multiplic:::a por duas ou três ve?f:· 
como te:mos constatado até bastante, recent. 
mente. Isto é uma apreciação sobre a grande ob1 
atropelada na sua proposta de_construção. 

Segundo: no nosso País temos diversas regiêc 
umas com muita densidade de atividade eCQI"!• 
mica e outras com quase nenhuma densida•_ 
de atividade econ-ômica. É daro que sabem( 
que náo podemos ficar eternamente investin• 
apenas onde a densidade econômka se verifi, 
maior, e é dare que temos que abrir novas frorrt_, 
ras, e, dentro: dessas novas fronteiras, a infra~;;
trutura de transporte ê uma das coisas mais r. 
cessárias e elementares. · 

De modo que, ao ver, ao analisar, ao examir 
eSsa proposta da ferrovia Norte-Sul, sem ter c 
mente, ao analisar, qualquer pretensão de favo1 
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cer esta ou aquela região, este ou aquele Estado, 
analiso as conveniências e a otimiiai;ão.dos reCur
sos escassos que temos - pelo menoS Se'mpre 
é dito isso - e o momento_ e a -roinia de se 
fazer. · - · · 

De forma- que, ao examinar esi:a l-egião, que 
tem pouca densidade econômica e em qúe, su
postamente, essa ferrovia iria provocar um desen
volvimento, com projetas agrícolas de mineração 
e de outra natureza e, a partir daí, formar o produto 
a ser transportado, é que quero levantar o questio-
namento. -

Tem os -outras alternativas para desenvolver es
sa região? Bem, então, esta seria uma questão: 
as alternativas para o desenvolvimento de uma 
região como essa pór onde passa a rodoVIa Norte
Sul. Sem pretender puxar brasa para o assado 
de quem quer que seja, é também de se examinar: 
seria essa a região que mais está necessitando, 
arualmente, de uma indução do desenvolvim~l:}tº 
e até, quem sabe, de lima desconcentraçãO dos 
grandes centros ou dos centros mais populosos 
do nosso Pafs? 

Por outro lado, a forma de se fazer in totum 
essa rodovia e num período bastante curto, real
mente reproduz a necessidade ou é apenas uma 
pretensão de projeto, uma proposta de projeto? 

Acho que va1e a pena, também, se discutir esta 
questão dos investimentos muito rápidos exata· 
mente numa região que não tem ainda o que 
transportar. Parece-me que é uma constatação 
que o que vai ser transportado e o que vai viabilizar 
economicamente esta rodovia ainda não come
çou a produzir e são propostas de projetas, ainda 
não temos projetas definidos. Temos uma análise 
da potencialidade da região que pode se prestar 
para esse desenvolvimento agricola "X", ou "Y'', 
ou para esta. ou aquela lavra de minério. 

O perfü dos estudos que se tem parã justificar 
essa ferrovia, está, realmente, dentro da viabili· 
dade económica, como foi anaUsado rapidamente 
pelo professor, a questão dos grãos? Qual o des
tino dos produtos dessa região, para onde irão? 
Quais os portos que esses produtos acabarão 
chegando para ser exportados? 

Ainda no decorrer da reunião poderíamos le
vantar mais algumas questões para ínstruír o teor 
do relatório dessa Comissão de Inquérito. Creio 
que não queremos inviabilizar nenhum propósito 
que tenha sido tornado pelo Governo neste mo-
mento, mas queremos exatarnente a melhor apli· 
cação dos recursos da sociedade brasileira e que 
todos temos a responsabilidade, portanto, não he
sitaríamos jamais a tomar qualquer atitude no 
sentido de preservar os recursos da sociedade 
brasileira. que devem ser aplicados para o bem 
da sociedade e jamais tennos quaJquer dúvidas 
sobre interesses _outros que não sejam o da socie
dade brasileira, como por exemplo, o interesse 
das empresas que querem construir essa estrada, 
ou precisam de obras para construir, para manter 
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~ .!!Ua _ sol?~ivênda, manter os seus quadros e 
as.Sint p6tâianfe. · 
_ -Ãchq que devemos analisar isentos de qualquer 
.<\Specto de_ natureza mais pessoal ou regional, 
mas, sim em_ função dàs interesses maiores do 
rioSsõ País. · · · ' , 
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tum, em tempo curto. V. EW mesmo induz à res· 
posta. É um absurdo! V. Ex" mesmo ainda fala: 
"O perfil de estudos", Que estudo? Não se pode 
falar, porque os colegas falam em off record 
para n6s: não há estudo de coisa a1guma. Agora 
que eles estão fazendo, naturalmente- e o Presi· 

O SR. PRESIDENTE (João.Menezes) - V. - -dente José Samey tiver um mandato mais longo 

EX' -tem mais 5 minutos para responder a per· 
gunta. 

O SR. VASCO NETO- V. Ex",tem plena razão. 
Ninguém é contra obra de infra-estrutura num 
País tão carente como o Brasil, mas fazer de forma 
atropelada. sem projeto final de engenharia, sem 
o estudo de viabilidade económica, com custos, 
com enormes perdas? Calcula--se que o seu custo 
será de 2 ou 3 milhões de dólares. Isso é como 
a ferrovia do aço que condenamos tanto, vai a 
quantos dólares esta ferrovia? Não se sabe a quan· 
tos, porque não se estudou corretamente como 
~ de-veria fazê·lõ. 

Não estou de acordo com uma obra feita preci
pitadamente, atropeladamente, como V. Ex" diz. 
~ incorteto isso. Temos que fazer num Brasil con· 
tinental obras de infra-estrutura e conquistar a 
hinterlândia brasileira. 

V. Ex!' pergunta: Qual a densidade econômica 
da região? Não há. Ela é potencia], mas o poten
cial económico de uma região é desenvolvido 
não por uma ferrovia. O pioneirismo é estrita
mente: de uma rodovia que já dinamizou a região. 
Agora, pergunta-se: dinamizou tanto que já pre
cisa desta ferrovia tão atropeladamente feita, sa
crificando a Nação? A resposta ê, evidentemente, 
negatfva. 

O nobre Senador Edison Lobão habilissima· 
mente quis me conduzir para o raciocínio dele. 
O que propus é fazer a ferrovia gradativamente, 
sem sacrificar a Nação, sem os Iobbles, sem 
os absurdos que acontecem de corrupção. Então, 
façamos mãis 100 quilômetros a partir de lmpe· 
ratriz. Não criemos um ·setor- rodoviário, façamos 
a coordenação dos transportes aí, depois vamos 
ver, à medida que a região for respondendo, se 
podemos cqntinuar a construção da rodovia. Fa
zê-la de uma vez é um absurdo! Isso é cartesiana
mente falta. de senso comum. Agora, qual é o 
desenvolvimento que ela iria provocar? A rodovia 
já provocou. Ela quando foi aberta, fomos a favor. 
V. EX' lembrou muito bem: num País com dimen· 
sões continentais, como o Brasil, temos que ex
plorar a fronteira, mas essa exploração tem que 
ser pioneiramente à base dos rios, dos mares. 
do rodovia e, depois, da ferrovia, à medida que 
a distância cresce. Quanto a Olltras alternativas 
- V, EX' lembra muito bem - será que há s6 
essa? Por que não se compara com a Leste-Oes· 

. te? Tenho um esrudo geométrico, com demanda 
já pedida: vamos produzir, como já disse, 1 O mi
lhões de grãos, muito mais próXimo do mar, po-
rém não se estudou isso. V. Ex', mais uma vez, 
com muita acuidade diz fazer essa ferrovia in to-

- Sua EXcelência fará a estrada, ou então, fará 
um gesto de tal modo que ela seja irreversível, 
mas pode acontecer que fique como uma ferrovia 
do aço. O que eu não quero é isso. Vamos fazer 
gradativamente a Norte..Sul, vamos fazer gradati
vamente a Leste-Oeste. Como é que o' Ministro 
me responde que não tem dinheiro para 300 qui
lômetros e tem para 3.000? Ora, tenha paciência! 

O SICDlRcEU CARNEiRO- <:iostaria, tam· 
bém, de indag~r do nosso ilustre depoente se 
S._ 8' tem conhecimento da proposta que teria 
feitO- u.rna firma- alemã para a cünstrução dessa 
estrada e que, segundo noticias que li na irnpren· 
sa, essa firma teria desmentido haver qualquer 
interesse na construção dessa estrada no Brasil. 
O depoente tem alguma informação sobre este 
aspecto? 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Nobre 
Senador, tenho em fDãos_ cópia da carta dessa 
firma alemã, vou distribuí-la aos Srs. membros 
da Comissão. De rnaneíra que a pergunta de V. 
Ex", está respondida com o documento sobre o 
assunto. -

V. EX" tem mais alguma pergunta? 

O SR DIRCEU CARNEIRO - Não. 
O SR. PRESIDENTE (Joáo Menezes) - Agra

decemos a presença do Dr. Vasco Netto. Encerro 
este cldo de depoimentos referentes à ferrovia 
Norte-Sul. 

Hoje, estamos encerrando esta. fase de depoi
mentos, teríamos aind~ a depor a Dr" lsa Rondon, 
o Dr. Roberto Morna, o Dr. Geraldo de Souza, 
porém eles se justificaram porque não puderam 
comparecer. Assim ficam cancelados_ estes depoi
mentos. A Comissão írá ouvir somente os depoi· 
mentes dos Ministros dos Transportes e do Plane
jamento, no dia 11 de setembro próximo. 

Queremos comunicar que as três Atas, das três 
reuniões já realizadas, estão aqui para a devida 
aprovação. Como já disse, vamos distribuir a carta 
da_ empresa alemã a todos os Srs. Senadores para 
tomar conhecimento da mesma; comunicamos, 
também, que pedimos prorrogação do prazo da 
Comissão, a fim de que em setembro sejam en· 
cerrados todos os trabalhos, com o relatório do 
nosso eminente Relator eft:tivo, o nobre Senador 
Mansueto de Lavor, que hoje também justificou 
a sua ausênda, como já disse anteriormente, e 
por sua ve.t renunciou a todos os pedidos de re-. 
querimentos de convocação que havia feito. 

Está encerrada a reunião. 
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1.1 -ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1 .2.1 - Leitura de projeto 
Projeto_de Resolução n~ 159!87, de autoria 

da Comissão Diretora, que éiltefa disposttivos 
da Resolução no 73/84, do Senado Federal, 
e dá outras providências. 

1.2.2 - Requerimento 
N~ 155/87, do Senador Carlos Chiarelli, soli

citando o desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n" 167/84. 

1.2 . .3_- Comunicação da Presidênda 
-Deferimento dos Reqti.eriinentos n9s 153 

e 154!87, dos Senadores Mauro Benevides 
e José Agripino, em que solicitam autorização 
do Senado FederaJ para integrarem a Delega
ção do Brasil à Quadragésima Segunda Ses
são da Organização das Nações Unidas. 

- Aprovação, por decurso de prazo dos 
textos dos Decretos-Leis n?_s-2.202 a 2206/84. 

- Manutenção, por decurso de prazo, dos 
vetos apostos aos Projetes de Lei da Câmara 
n's 60/77, 220, 10, 204, 219, 209, 215 e 
214/85; e Projetas de Lei do Senado n~s. 4 
e 99/85. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR VIRGfuO TÁV0/<4, como Uder 

- Alocação de recursos necessários para o 
projeto da linha básica ferroviária do Nordeste. 
Racionamento de energia elétrica imposto à 
região nordestina. 

SENADOR LEFTE CHA l-ES- Prêmio con
cedido por S. Ex• ao primeiro lugar dos for
mandos em Direito pela Universidade de Lon
drina. 

SUMÁRIO 

SENADOR JOÃO MENEZES, como lJder 
- Momento político brasileiro. 

SENADOR rTAMAR FRANCO_. COrno üder 
- Procedimento de holding da indústria au
tomobilíSHca não pemlitirido o- faturamento 

_9_e: carros para o m_ercado interno. 

SENADOR FERI'IANDO HENRIQUE C1R
D0$0~C0rri0Uder -=--considerações refe
rentes aos pronunciamentos dos Srs. Itamar 
Franco e- João Menezes,_ feitos na presente 

-sessãO. - - -

__ .1,2.5 - Comunicações 
Dos Senadores Mauro BeneVides e José 

Agripino de que se ausentarão do País. 

1.2.6 - Requerimentos 
- -N~ 156/87, dos Sena-dores ~rios Chia-

- rem e Fernando Henrique Cardoso, de urgên-
cia para a Mensagem no 146/87, qlie autoriza 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
a elevar, em _caráter excepcional e temporaria
mente, o fimite de s_eu endividamento. 

- N9 157/87, dos Senadores Carlos Chia
rem e Fernando Henrique Cardoso, de urgên

--Cia para a Mensàgem no 147/87, relativa à pro
posta para que seja autorizado o Governo do 

-~Estado-dõ Rio Grande do Sul a elevar, em 
caráter excepcional e temporariamente, o limi
te de seu encüvidamento. 

13- ORDEM DO DIA 

Requerimento no 19, de 1987, de _autoria 
do Senador Severo Gomes, Solicitando, nos 
lermos do art. 367 do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de L.ei do Senado 
n? 99 de 1986, de· sua autOria; que estabelece 
medidas. de proteção aos interesses brasileiros 

contra práticas discriminatóriaS adcitadas por 
outros países. Aprovado. 

Requerimento n? 36, de" 1987, de autoria 
do Senador Pompeu de Sciusa, solidtarido, 
nos termos do art. 367, do Regimento Interno, 
o desarquivamento do PrOjeto de Lei do Sena
do no 114, de 1984, do Senador Henrique San
tillo, que "dispõe sobre a criação de um conse
lho de desenvolvimento para a Região Geoe
conômica de Brasília". Aprovado. 

Requerimento n? 51 , de 1987, de autoria 
do Senador_ Roberto Campos; solicitando, nos 
termos do art. .367 do Regimento Interno, o 
desarquivarnento do Projeto de Lei do Senado 
n? 133, de 1983, de sua autoria, que reforça 
o Fundo de Assistência ao Desemprego_ e dis
põe .sobre o auxilio-desemprego. Aprovado. 

Requerimento no 103, de 1987, de autoria 
do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento_ Interno, 
o desarquivamento_ do Projeto de Lei do Sena
do nç 262, de 1979, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que estabelece condições 
para a transferência do controle do capital de 
empresa nacional para pessoa jurídica estran
geira, em tramitação conjunta com o Projeto 
de Lei da Câmara n~ 68, de 1979, que define 
o comportamento exiQível às empresas que 
operam no território nacional sob o controle 
de capital estrangeiro. Aprovado. 

Requerimento n? 145, de 1987, de autoria 
do Senador Teotônio Vilela Filho, solicitando, 
nos termos regimentais, informações junto ao 
Ministério das Minas e Energia relativas a in
centivos concedidos na área. de eóergia eiétri
ca a grandes consumidores. Aprovado. 

Requerimento n? 149, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães_, solicitando, 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS. 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

nos termos regimentais. informações junto ao 
Banco Central com a finalidade- de instruir a 
tramitação do Projeto de Lei do Senado n91Ql, 
de 1984. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n" 20, de 1987 
{n" 3/87, na origem), de iniciativa do senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre o 
aproveitamento dos serviàore_s _ Ça Empresa 
de Engenharia e ConStrução_ de Obras Espe
ciais S.A. - Ecex. no Depart:ari1ento Nacional 
de Estradas de Rodagem - DNER. Discus
são encenada, após pareceres proferidos pe
Jo Senador Jos~ Fog~~ e apresentação de 
emendas, tendo u~51do d~ palavra o Senador 
Jutahy Magalhães, devendo a votação-ser feita 
na sessão seguinte. 

Projeto de Lei <;ta Câmara n" 35, de J 987 
(n9 5.532/85, na origem), que dispõe sobre 
a profissão de traball').ador de bloc9_ e deter-_ 
mina outras providências. Discussão encer
rada, após parecer proferido pelo Senador 
Áureo MeUo, devendo a votação ser feita na 
sess_ão seguinte. -

Mensagem n9 146, de 1987 (n" 243/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado do R1o Grande 
do Sul a emitir títulos de sua responsabilidade 
no valor de Cz$ 497.853.367,20 (quatrocentos 
e noventa e sete milhões, oitocentos -e cin
qüenta e três mil, trezentos e sessenta e sete 
cruzados e vinte centavos). En<:errada adis
cussão do Projeto de Resolução n~ 160i87, 
oferecido pelo Senador José Paulo Bisai em · 
parecer proferido nesta data. 

Mensagem n• 147, de 1987 (n' 244187, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do E~do do Rio Grande 
do Sul a elevar, temporariamente em Cz$ 
1.917.745.482,51 (um bilhão, novecentos e 
dezessete milhões, setecentos e quarenta e 
cinco mil, quatrocent.~ e _oitenta-e dois cruza~ 
dos e cinqüenta e um centavos) o mOntante · 
de sua dívida consolidada. Em:errada a dis
cussão do Projeto de Res_olução_n_o _16i/87; 
oferecido pelo Senador José Foaaça em pare-
cer proferido nesta data. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL 

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

ASSINATURAS 

Semestral ..................... ~ ...... --_---,·······.···-;-··~~.00 
Despesa d postagem .............. ~~------.········~·-· Cz$ 66,00 

(Via Terrestre) . . 33~ 00 
TOTAL ' 

Exemplar Avulso ···················-··-···~·-·····~-----~ ..Çz$ 2.00 
Tiragem: 2.2QO.exe-mplares. 

Mens;3gem n" 177, de 1987 {n" 278/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto

-_Jjzada a I:'ref.e~tura Municipal ele Prata, Estado 
de Minas Gerais, ~ contra~r 'opéra:ção de cré
dito no valor equivalente, em ·c·ruzado_s, a 

· 100.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio,n~ 
- OTN. Encermdí\ a discussão do Projeto 
de Resolução no 162/87, oferecido pelo Sena
dor José Pal.lfO Bisai em parecer proferido neg.. 
ta data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte; 

MensaQem n9 180, de 1987 (n9 281/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada ·a· Prefeitura Municipal de- Timóteo, Es.ta
clo _à~ Min?J,s GeraiS, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
·a 450.0()(),00_ Obrigações do Tesouro Nado-

-- naJ - OTN. Encerrada a discussão do Pro
jeto de Resolução n" 163/87, oferecido pelo 
Senador.ltarriar Fi'ahco em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n9 181, de 1987 (nQ 282/87, na 
-Orígerrt), relativa à proposta para que seja auto~ 
tizada a Prefeitura Municipal de Ubá, Estado 
d.~-Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito_ no valor correSPondente, em cruzados, 
a 24b~o06:ôO Obrigações do Tesquro Nacio
nal - OT_N. Encenada a discussão do Pro

jetO de_ Res_olução n~ 164/87, oferecido pelo 
Senador.ltamar França· em pãrei:er proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses~ 
-Sãõ~Seguinte. ~ 

Mensagem n" 182, de 1987 (n" 283/87, na 
oiigem), relativa à Proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Várz.ea da Pal
ma, Estado de: Minas Gerais, a contratar operaM 
!;âO _de crédito no valor correspondente em 
ciuzãaos, a 77.067,67 Obrigações do T escuro 
Nac::tonal - OTN. Encerrada a discussão 
do_J'__r_ojeto de Resolução n" 165/87, oferec:ido 

. ~lo Senador Itamar Franco em parecer profe
na9 nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

fo\ensagem n• 194, de 1987 (n• 303/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-

rizada a Prefeitura Mt,micipal de Bom -Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 96.167.717-0brigaç:õesdo Teseu~ 
ro Nacion~l- OTN. Encerrada a discussão 
do Projeto de Resolução n" 166/87,-oferecido 
pelo Senador Jutahy Magalhães em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação s~r 
fe(ta na próxima sessão. 

Mensa9em n9 199, de 1987 (n"308/87: na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Es
tado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor corresp_ondente, em crw:adot;, 
a_525.159-0brigaÇões do Tesouro Nacional 
- OTN. Encenada a discussão do Projeto 
de Resolução n9 167/87, oferecido pelo Sena
dor Alexandre Costa em parecer proferido nes
ta data devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n• 200, de 1987 (n' 309187, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Macaíba,_Esta
do do Rio Grande do Norte, a contratar opera
~~a_ de crédito no valor correspOndente,_ em 
Cruzados, a 60.000,00 Obrigações do Tesõuro 
Nacional - OTN. Encerrada a discUSsão 
do Projeto de Resolução n" 168187, oferecido 
~Pelo Semidor Por:npeu de Sousa em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na próxima sessão. 

Mensa.9em n" 201, de 1987 (n9 310/87, mi · 
origem}, relativa à propoSta Para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Salto de Pira
pOrii,' Estado de São Pauto, a contratar Opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 11.457,62 Obrigaçõ_es do Tesouro 
Nacional - OTN. Encerrada a discussão 
do Projeto de ~esolução n9 169/87, oferecido . 
pelo Senador Aureo Mello em parecerprofe
rido nesta data, devendo a votação ser f~ita 
na sessão seguinte . 

Mensagem n9 207, de 1987 (n9 321/87, nà 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a elevar, em caráter excepcional e temperaria-
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mente, o parâmetro estabelecido no item III 
do artigo 29 da Resolução n_9 62, de 28-10-75, 
modificada pela de n"' 93, de 11-10-76, ambas 
do Senado Federal, de modo a pannitir o re
gistro de uma emissão de 36.730.000 Obriga
ções do Tesouro" do Estado do Rio de Janeiro. 
Encerrada a discussão do Projeto de Resolu
ção n9 170187, ofereddo pelo Senador Pom
peu de Sousa em parecer proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin
te. 

1.3. 1 - Matérias apreciadas após a Or
dem do Dia 

--Projeto de Resolução n9 160!87, em regi
me de urgência, nos termos do Requerimento 
n9 156/87, lido no Expediente. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 160/87, em regime de urgênda. Aprovada. 
À promulgação. 

-Projeto de Resoluçãon"161/87, em regi
me de urgência, nos termos do Requerimento 
n9 157/87, lido no Expediente. Àprovado. 

-R e dação final do Projeto de Resolução 
n~ 161/87, em regime de urgência. Aprovada. 
À promulgação. 
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1.3.2-Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CIB SABÓIA DE <AI?VALHO
Apoiamento às reivindicações salariais dos 
empregados da Caixa Ecori:ôniica Federal. 

SENAOOR JOSÉ PAULO BJSOL - Símul
taneidade_ de reuniões da COmiss_ão _de Siste
matização e do Senado Federal. 

SENADOR NELSON WEDEKJN- Solida
riedade aos Ministros Denis Schwartz e Ra
phael de Almeida Magalhães. 

SENADOR MAURO BORGES- Crise no 
setor de saúde. 

SENADOR MARCO M4GEC .:._ Primeiro 
Coil"QfesSO Nacional de Biblioteconornia. 

SENADOR NABOR J{Jr;JOR- Crise no se
ter da borracha vegetal. 

_ -=-- _SENADOR ROY BACElAR- Crise na pro
dução de cacau e café no Estado da Bahia-aA 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG
Defesa do Presidencialismo. 

SENADORJUTNfYMAGALHÃES=-Cafei
cuitura. 

SENADO/I ALFREDO ÓIMPOS - Situa
çãO dos apoSentados da Previdência Sodal. 
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SENADOR JOÃO MENEZES- "Semana 
de Pon_te_s_ de Mir_anda:', em Belém-PA. 

SENADOR LOORIVAL BAP1TSTA- Traba- -· 
lho do_ professor _José Rose-mberg, iil.titufado: 
Modernas concepções sobre a fisiopatologia 
do enfiserna pulmonar: papel do tabagismo. 

1.3.3-Comunicação-da· PresidêriCia · 
-Convocação de. seSSaO extraordinária a

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

1.4-ENCERRAMENTO. 

2-DISCURSO PROFERIDO EM 
SESSÃO AI'ITERIOR 

'Do Sr. Senador Dirceu Carneiro, proferido 
na sessão de 21-9-87 

3 -INSTITUTO DE PREVIDêNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 4" Reunião Ordinária, realizada em _ 
20 de agosto de 1987, 

Parecer do Conse1ho De~berativo 

. 4-MESA DIRETORA 

5 -LIDERES E VICE-LíDERES DE 
PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÓES PERMAI'IEI'ITES 

Ata da 67~ Sessão, em 5 de outubro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Francisco Rol/emberg e Meira Filho 

ÀS 14HORASE30MJNUTOS,ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES; 

Mário Maia ~ Leopoldo Peres - Áureo Mello 
- Odadr Soares - Ron.:,ldo Aragão - Joao 
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho 
- Alexandre Costa - Edison Lobão - Chage:s 
Rodrigues - Hugo Napoleão - Vu-gílio Távora 
- Cid Sab6ia de Carvalho - Mauro Benevides 
- Carlos Alberto __..;. José Agripino - Lavoisier 
Maia-Marcondes Gadelha_- HumPerto Lucena 
-Marco Maciel ~ Mans_ueto_de_~vor- Divaldo 
Sun.iagy- Francisco Rollemberg -Jutahy Ma
galhães - Gerson Camata - João Calmon ::
J_amil Haddad - Afonso Arinos - Nelson Car
neiro -Itamar Franco ~-Alfredo .campos -
Ronan Tito- Severo Gomes~ Femartd__9_Henri
que Cardoso - Mauro Borges - Iram Saraiva 
- lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Souza 
-Mauricio Corrê a-Meira Filho- Louremberg 
Nunes Ro_cha- Mendes cana_! e-Rac;;hid Salda
nha Derzi - Wilson Martins - L_eite Chaves -
Affonso Camargo_- José_Rícha_=- Ivan Bonato 
- Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli - José 
Paulo Bisol -José Fogaça.-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- A lista de pres_ença acusa o comparecimento 

de 52 Srs. 5enaaores. Havendo númerQ regimen-
tal, declaro aberta a sessão. - -

Sob a proteção de Deus, iniciamÔs nossos tra~ 
balhos. 

Sobre a mesa. projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. Primeiro-secretário. 

.é: liQ_o o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 159, de 1987 

Alt~ dispositivos da Resolução 
n~" 73, de 1984-, do Senado Federal, e 

. dá outras providências. 

O Senado Federal resolVe: 
Art. 1 c Os artigos 2~, '39 e 4~ da Resoluçao 

0 9 73, de 1984, do Senado Federal, pã.ssam a 
Vigorar com a seguirite redação: 

"Art. 26 Será conCedido Incentivo Fun
cional aos seJVidores que atendam aos se
guintes requisitos: 

aY ser ocupante de cargo ou emprego Inte
grantes do Quadro Permanente ou do Qua
dro de Pessoal CLT, posicionado na última 
referência da classe final da Categoria F uO
cional a que pertence; 

b) ser ocupante de cargo do Grupó~Direção 
e Assessoramento Superiores, de função i;Jratifi~ 
cada ou de confiança. · -

§ 19 Os ocupantes de empregos com retri
buição correspondente à escala de vencimentos 
do GDJ-po·Direção e Assessoramento Superio
res, não abrangidos pelas alíneas a e b deste 
artigo, farão, jus, igualmente é nos mesmos per
centuais, à percepção do Incentivo Funcional. 

§ 2° Os ocupantes dos empregos regidos 
pelo Ato da Comissão Diretora no 12, de 1978 
farão_ J~:~s à- pei-cepção do IncentivO Funcional 
em percentual correspondente à Faixa IV cons
tante do Anexo I desta Resolu~ão. 

Arl 3o O Incentivei Funcional é escalonado 
em faixas de retribuição de I a VIU a que corres
pondem, progressiva e cumulativamente, o per
centual de 25% Tvinte e cincó por cento) para 
a faixã I, 7% (sete por cento) para a faixa VIII 
e 3% (três por cento) para as demais faixas, 
conforme previsto no Anexo I desta Resolução. 

Art. 4~ O Incentivo Fundonal será calculado 
com base na remuneraçao peiTnanente perce
bida pelo seMdor, assim considerada a decor
rente do somatório do vencimento ou salário, 
representação_mensal, gratificação de função, 
gratificação adicional por tempo de serviç'? e 
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vantagem pessoal, incorporada na.forma do art 
416 do Regulamento Administrativo." · 

Art. 2" O Incentivo Fundonal, sobre o qual 
incidirá o descon_to previdendário, setá_inc:orpo
rado aos proventos de inatividade-do SeiVídof· que 
o esteja percebendo,_ bem comQ daqueles que 
o percebiam ao se aposentar. 

Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação 
do disposto na presente ResollJ.ç.ão correrão à_ 
conta do orçamento próprio do Senac:lo Federal. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publtcação. -

Art. 5o Revo_gam-se as disposições el1) ç:on
trário, 

Justificação 

A presente proposta, ao dispor sobre o lnc;entivo 
Funcional, visa atualizar o referido instituto, criado 
emJ9a<l. · 

A nova redação dis.dã àos -diSPOSiUVOs: em vigor 
permite alcançar os servidores posicionados no 
fmal de suas respectivas CategOilas -i='"uriciOhais, 
sem perspectiva de novos progressos fun5:lonals, 
além- de atualizar os percentuais antes es_tabe
lec:idos mais compatíveis com ã situação decor
rente da grande defasag~m salarial verificada nos 
últimps anos. _ _ · · 

Por outro lado, a _inc_jusã,o de djspositiVos atra
vés __ do_art ~, y~m trazer ben_tfi_d_QS aos servidores 
que vierem a se apose-nta_r, o que não- era previSto 
anteriormente, bem como a uma parcela de servi
dores recentemente aposentaàos,_ que percebia 
o beneficio na ativfdade. 

Esclareça-se, a propósito, que a Câmáái dos 
Deputados, através da Resolução n"_1, de _1987, 
já E:stabeleceu critétio i<têntid.o-pa'fã-Os sel:rS~apCi~ 
sentados. 

Estas as_çoTisíderações que subnleterrioS à de
cisão superior, de Vossas Excelências, dentro do 
espírito que norteia a Comissão Diretora_da Casa. 

Sala das Sessões, 5:_ d_e outubro de 1987. -
Humberto Lucena -. José IgnáclO ·F.-etteira 
- Lourlval Baptista - Jutahy Magalhães. 

LEG!Sl/IÇÃO aTilDA 

RESOLUÇÃO N• 73, DE 1984 

Parágrafo único. Os Ocupantes de empregos 
com retribuição correspondente à escala de ven
ctmenros·do Grupo-DAS, não abrangldos pelas 
letras a e b deste att_igo, farão jus, iguã!mente, 

· à percepção do Incentivo Funcional desde que 
tenbaro, __ no 11Jínimo,_1 (um) ano de desemPenho 
nessas atividad~ no Senado Federal. 

ArL_3_<:> O Incentivo Funcional- ê escalonado 
em faixas de retrlbWção de I a vm; a que cOrres
pondem, progressivét e cumulativamente, o per
centual de 6% (seis por cento) para as faixas I 
a~V111 e _de 3% (três_ por cento) para as demais 
faixas, conforme previsto_ no Anexo [ desta reso
lução. 

Art. 4o Para efeito -de percepção do Incentivo 
Funcional, os percentuais estabelecidos.no artigo 
anterior incidirão, em cada caso, sobre o valor 
das_seguintes retribuições de natureza permanen
te: 

a) Cargo DAS; 
b) Cargo efetivo ou emprego permanente; 
c} Cargo efetivo ou emprego permanente 

acresddo da. função gratificada ou de confiança. 
Art. 5? o servidor que atender aà disposto na 

- -alínea a, do art:. 29 desta resOlução, fará jus à 
- percepção do percentual correspondente à faixa 
f do Incentivo Funcional. 

§- 19 Ocorrendo posse em Cargo do Grupo
DAS ou desígnação para o exercícío de função 
gratificada ou de confiança, os servidores de que 
tratam a alínea b e parágrafo único do art. 2n 
terão direito à vantagem, na forma estabelecida 
no Anexo I, somados os percentuais das faixas 
anteriores. 

§ 2~ É de 2 (dois) anoS o interstício para o 
--acesso às demais faixas do Incentivo Funcional. 
- § 3~ O setvidor qUeperéeber o Incentivo Fun-
cional em virtude do disposto no § 1 ~ deste artigo 
durante 5 (cincotanoS\:onsec__utiyoS, não sofrerá 
decesso de_ faixa e vii:tude de alteraÇiio, exone
raç'áo ou dispensa do cargO, função gratificada 
ou de con_ijança. 

§ 4~ Emcasodonãoatendimentoaoperiodo 
de carência estabelecido no § 39 deste artigo, o 
servidor deixará de perceber Incentivo F undonal, 
à exceçãO daqueles a que se refere a alínea a 
do art. 2", que passarão à faixa a que têm-direito 
em razão do tempo de serviço. 

Art. 6° SuSpêhde.,.se a contagem -do inters-
lnatitui 0 lncentlvo Funclonal, e dá ouM tido para a percepção do Jncent:iv9 Funcional, 

nos períodos a seguir especificados, do servidor 
tras providência&. que _sofrer as seguintes penalidades: 

Art. lo ~instituído o In<::entivo Funcional que a) adv_ertênc_ia e repreensão: 1 (um) ano; 
corresponde à retnbuição pelo desempenho de b) sU.Speilsão ( co"in ou sem conversão em 
serviço considerado relevante em atividaâes do multa): 
Senado Federal. · - - .: ... ::_-até 5 (cinco) dias: 2 (dois_) anos 

Art. ~ Será conc"êçlido o Incentivo FU:ndOnal._" -- de 6 (seis) a 8 (oito) diaS: 3 (trésl.anos 
aos_servidores que a!endam os s_eguintes requi- ~ de 9 (nove) a 15 (quinze) dias: 4 (quatro) 
sitos básicos:_ __ _--- _ --'=- anos 

a) ser ocupante de cargo ou emprego inte- .:._de 16 (dez.esse1S) a20 (vinte) dias:s (cinco) 
grantes do Quadro Permanente ou do Quadro anos 
de Pesso_al CLT, posic:iÓnado, Í'lo míniriiO; há 1- ---~ ~c-_ acima ae 30 {trifita} dias: 8 (oito) anos 
(um) ano, na última referência de ClasSe Especial c) destituição de fuilÇão: 10 (dez)anos. 
da Categoria Fun<::íonal a que.periefl_ça; Ou · Par_ágràfo único. O_s s~do_res que já estive~ 

b) ser ocupante do cargo do __ Gr_upo DAS, ou- rem percebendo o Incentivo Funcional, se incor~ 
função gratificada ou de cQnfiança, exigido aos rerem nas faltas discriminadas pennanecerão po~ 
servidores cujos cargos não integren'l Sú\tima slcionados nAS fa~s respectivas pelo mesmo pe~ 
referência de Classe Especíal, 1 (um) ãno de exer~ -nodo de tempo estabelecidO ne_ste artigo. 
cfcio em cargo efetivo do Quádro. Permanente.-- --- Art. _7~ Ocorrendo a hipótese de o servidor 
ou emprego do Quadro de PeSsoal CLT do~Sena~ a 'qüê_se refe_re_O arl 59, § 1?, estar posicionado, 
do FederaL -- - pelo tempo -de serviço, em faixa_ superior àquela __ 

decorrente de sua _indicélçào, na forma do Anexo 
I, prevalecerá a percepção do Incentivo Funcional 
pela faixa de maior vaJor, _aplicando-se-lhe o dis:
posto no_§_~~ dO mesmo-artigo. 

Art. 8? A percepção do incentivo F~mc;ion~l 
de que tta_ta_esta reso_lução_in_depende de designa
ção, cabendo à Sub_secretaria de Pes;SOai comu
nicar o direito, automaticamente, à Subsecr~taria 
Financeira, assim como as alterações fun.cionais 
supervenientes. 

Art. 9: Na primeira aplicação, dispensado o 
interstício de que trata o § 2o do art. 5ç desta 
resolução, será promovida, de imediato, a inclu
são--de s-ervidores nas faixas do Incentivo Funcio
nal de acordo com as seguintes normaS: · 

I - dOs, servidores a -que_ Se_ refere a alínea 
a elo art. 2°, na faixa que corresponder ao resultado 
da soma do percentual da faixa I e dos percentuais 
das faixas subseqüentes as que o servidor tenha 
direito para cada 4 (quatro) anos de tempo de 
serviço no Senado Federal. _ 

11 - dos servidores a que se refere a alínea 
b e o parágrafo úníc:o do art. _2o, na faixa corres
pondente, especificada na forma c;lo Anexo [, 
acrescida dos percentuais ~::;! faiXas _subseqüen
tes a que o servidor tenha direito iipós c_ada 5 
(cinco) anos de exercfcío. no Senado Federal, ein 
cargo do GrupO-DAS, -função gratificada ou de 
confiariça, aplicando-lhe o disposto no art. 79 des
ta resolução. 

Art. 1 O. Esta resolução entra ~rn vigor na data 
de sua publlcação. 

Art. I 1. Revogam-se as disposições em con
trârio. 

Senado Federal, 23 de. novembro. de 1984.
Lomanto Júnior, Primeiro-Vice-Presidente, no 
exe.rcicio da Presjdência. 

FAIXAS 

ANEXO! 

tncenti_vo Funcional 
Faixas de RetribiJição 

(Art. 8 .. , Re5oh.ição n? 73) 

VUl Ocupantes de Cargos ·oAS--6 
V11 Ocupantes de Cargos DAS-5 
VI Ocupantes de Cargos DAS-4 
V Oc:upantes de Cargos DAS-3 e de Função 

__ Gratificada F_G~ 1 -
IV Ocupantes de Cargos DAS-2, DAS~ 1 e 

de Função Gratificada FG-2- -- ----
iii" OCuPantes- de Fui"lÇãO Grátífic?lda FG-3 
11 Ocupantes de Função Gratificada FG-4 
I Ocupantes de Fhnçãõ ae Contínuo de Ga-

binete 

O SR. PRESJDEN'J'E (F·randsco RolJemberg} 
-O projeto será publiCado e, em seguida, ficará 
sobre a mesa, durante três sessões, a fim de rece
ber emendas. Findo este pi'azo, será despachado 
às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr._ Primelro-:Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N• 155, de 1987 
Nos termos do disposto no art. 367 do Regi

mento Interno, requeiro o desarquivamento do 
ProjetQ de Lei do Senado n" 16_7, de 1984, que 
dispõe sobre a criação do Conselho Nado_nal de 
Estatística, a_ produção de informações_ e$tatís
ticas e dá o_utras providências, feita__ a __ recOnsti
tuição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de_19_8_7. :
Carlos Chlarelli 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Este- -requerímento Será pill>liCãdo- e -mctuído 
em Oidem do Dia, nos termos do disposto no 
art. 279, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Fraricisco Rollemberg) 
- A Presidência comunica ao plenário que, nos 
termos do_ art. 45, ln fine. do Regimento Interno, 
deferiu os Requerimentos n.,. 1_53 e_154, de 1987, 
dos Srs. Senadores M&urq_B_enevides e José Agri~ 
pino,_ em que S. &"'_solicitavam autorizaç~o __ do 
Senado Federal para integrarem a delegação do 
Brasil à quadragésima segunda S"e_S_sãó da Orga~ 
nização das Naçõe.s_Unidas. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
-Esgotado o prazo estabelecido no § 1 ~ do _art. 
55 da Cons_tituição,-para apréCiãção, pelo ·con~ 
gresso_ Nacional, as Mensggens Presidenciais de 
n.,. 16 a 20,_de 1987~CN, referentes aos Decre
tos~Leis de n<:4_2.202 ~ -2.206, -áe --1 g84, respectiva~ 
mente, foram incluídas em Ordem do Dia, em 
lO sessões subseqüentes, conforme determina 
o citado dispositivo, in fine. 

Cumprida a exigência constitucional sem que 
sobre as matérias o Congresso haja se manifes~ 
tado. os textos dos Decretos-Leis são conside~ 
rados aprovados (Constituição, art. 55, § 1"', ln 
fine, combinado com o· art. 51, § 39, ln fine 

O SR. PRESIDEN1E (Fi'ancisco Rcillf!mberg) 
~ Esgotou-s_e no __ dia 25 de setembro o prazo 
previsto no § 3° do a(t. 59 da Constifuição, para 
deliberação do Congresso ['laciOnal sobre as_se
guintes matérias vetadas pelo Senhor Presidente 
da República: 

Projetas de Lei da Câmara n.,.: 
219, de 1985 (n9 6.971/85, na origem), que 

altera a legislação tributária federal e dá outra$ 
providências; 

209, de 1985 (n9 6.844/85, na origem), que 
prorroga o prazo de vigênda d_qs icerttivos fiscais 
previstos nos arts. 80 e -81, do Decreto Lei n1 
221, de 28 de fevereiro de 1967, fiXado pelo De
creto-Lei no 2.134, de 26 de junho de 1984; 

215, de 1985 (n' 6.837/85; na origem), que 
dispõe sobre a prorrogação de vigência _de incen~ 
tivo fiscal previsto na legtslação do Imposto de 
Renda; -

214, de 1985 (n~ 6.822/85:,_ na-_ orlffem), que _ 
prorroga o prazo de isenção do Imposto Único 
sobre Lubrificantes e Coinbustíveis LíquidOs e Ga~ 
sosos, incidente nos álçoois etílico e meblico, para 
fins carburantes, e dá outras providências; e 

Projeto de Lei do_ Seri_a_d_Q_ n? 4L d_e 1985 (n~ 
~.446/85, na Câmara dos DepUtados), que medi-

fica o a:rt. 27 e seus parágrafos da Lei no 2.004, 
de 3 _de outubro de 1953, ã.lferãda pela Lei n~ 
3.257, de 2 de setembro _de 1957, que "Dispõe 
sobre a política nacional do petróleo e define as 
atribuições do Conselho Nacional do_ Petróleo, 
insüfui a s-Ociedade por ações Petróleo SoCiedade 
Anônima, e dá outras providências." 

Nos terrÍlos do~ 49 do referido dispositivo cons
titucional, os vetos são considerados mantidos. 

A pre.s;idêricia _fará. a devida comunicação ao 
Senhor Pres!Pe~e:. da República. . 

O SR. PRESIDENTE (FranCisco Rollemberg) 
- Esgotou~se no dia 30 de setembro o prazo 
previsto _no § 1" do art, __ 59 __ da Constituição, para 
deliberação do Congresso Nacional sobre as se~ 
guintes matérias vetadas pelo Senhor Presidente 
da República: 

Projetas de Lei da Câmara n..s: _ 
60,-de 1 fJ77 (n~ 397ns: na origem), que estabe

lece_ normas de assistência ao excepcional, aUtO
riza a criação da Fundação de Assistência ao Ex
cepcional - Funase, e dá outras providências; 

220,-de 1985 (n"_ 6.250/85, na origem), que 
cria diretorias na estrutura do Instituto Nacional 

"-de Colonização e Reforma Agrária -Incra, e dá 
outras providências: 

-10,,de_l985 (no 3.809/84, na origem), que auto~ 
riza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
-Agrária - Incra, a alienar, mediante venda, os 
imóveis _urbanos _que menciona, de sua proprie~ 
dade; 
-zo4, de 1985 (n" 6,615/85, na origem), que 

crta _Juntas de Conciliação e Julgamento nas re
giões da Justiça do Trabalho~ define áreas de juris~ 
dição, e dá outras providências; e 

Projeto de Lei do Senado n" 99, _de 1985 (n" 
5.986/85, na Câmara dos Deputados), que dispõe 
sobre a sistematização e ordenação das ações 
do Governo Federal no Nordeste, no que tange 
aos -problemas das águas, e dá outras providên
ciaS. 
- Nos termos do § 4? do referido dispositivo cons~ 
titudonal, os vetos são considerados mantidos. 

A Presidência fará á devida corOunicãção ao 
Senhor Presidente da República. 

OSR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg) 
-:::::...:-Há oradores inscritos. Coricedo a_ palavra ao 
nobre Senador Virgílio Távora, corno Líder do 
PDS. 

O SR. VIRGiUO TÁVORA (PDS- CE. Co
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente,_Srs. Senadores: . 

Há tempos não tínhamos o prazer, adstritos 
que ·esfáVarTiOsâsnt~ssas funções na Comissão 
de SisferiiãtizaçãO da Assembléia Nacional Cons
tituinte, de, aqui, tecer, como de costume, algu-

- _mas cdtlc!;:ls imparciais, julgamos nós, ao Governo 
e aos partidos_ que o apóiam. 

Com satisfaÇão vemos _o_ eminente Senador Jo~ 
sé _fogaça e o não menos _ilustre Senador Carlos 
Chiãrelli que, agora, não mais pertencendo a uma 
AliàllÇã, ambos, até o_ momento, pelos seus parti
dos dão o seu apoio a S. Ex", o Sr. Presidente 
da República, esperamos deles, depois, alguns 
esdaresciffientos_ a respeito. 

Será um pOt-pourri de assuntos, Sr. Presiden
te;- O COnjunto dos temas aqui tratados- pena 
não esteja aqui o Se_nador Mansueto de Lavor 
-sobre_algo·que interessa profundamente à re-

"{jião nordestina. Num belo volume encadernado 
e, a se julgar pelas aparências, diríamos que é 
o plano_de Governo maís completo que_ já vimos, 
pelo menos na confecção gráfica. Deparamo-nos 
no setor ferroviário, inserido no "Prograrrla de 
Ação Governamental. Prosperidade Para Todos 
Governo José Samey," verbas destinadaS especi
ficamente à Ferrovia Norte..Sul, a qual parece não 
haver dúvida, neste Brasil que, no mínimo, ê um 
assunto m-uito controvertido. Mas, aqui defenden
do tal entendimento, veio a esta Casa o Sr. Ministro 
dos Transportes e nos afirmou, a nós, nordesti~os, 
em alto e bom som, que aquela estrada, aquela 
ferrovia básica para nós, que nã-o _é esta, não esta~ 
va descurada de seus cuidados, em absoluto! 

A ligação Lavras - Missão Velha, Salgueiro 
- Petrolina; que formaria justamente o grande 
eixo de ligação, de integração de todo o _Nord~ste _ 
brasileiro, teria a atençãO govemamenfal priorita
riamente. E dizía-nos mais, que medidas já ha
viam sido tomadas para o lançamento da concor
rência_dos estudos pela Rede Ferroviária Federal 

Primeiro que tudo, Sr. Presidente, fiç:arnos um _ 
pouco perplexos quando vemos o número - sa
be V. Ex~ que gostamoS sempre de -lidar Com 
números ~ entre tudo que no PAG - o plano 
a que nos referimos - está designado para a 
malha Norte-Nordeste, nesses cinco anos, um to
tal de 1 bilhão e 340 milhões de cruzados, referi~ 
dos a toda uma região quando justamente dois 
bilhões de dólares, ou seja, 126 bilhões de cruza-

-- dos estão alocados a_ esta ferrovia, tão contro
vertida. Mas nosso espanto não fica sonlente nis
to, Sr. Presidente; nós estamos no mês de outubro 
e, se aritmética não nos falha, menos dei três _me-
ses para terminar o ano. _ _ . . 

A concorrência, realmente, foi feita pela Rede 
Ferroviária FederãJ para o pi"ojetO da linha pela 
qual, esta sim, tanto o Nordeste se_bate. _Mas, 
Sr. Presidente, isto aqui é um apelo que fazemos, 
eis.que não podem ser vagas palavras ministeriais 
aqui proferidas, que ·a forãm ~rri_norrte. do Senhor 
Presidente da República: há mais de: mês, do Mi
nistério dos Transportes, foi feita a solicitação à 
SEPLAN para que os recursos necessários sejam 
~ocados e, até_ g_ dia de hoje, nem um tostão 
foi destinado a tãJ obra._ Esta a primeira das recla
mações que vamos fazer. 

Como acreditar em obra de 14 tn1hões de cru~ 
zados - uma _soma ·estratosférica -.que será 
desembolsada durante o período 87 a 91, se nem 
aquele, pela pequeníssima parcela, que aqui foi 
afirmado com todas ·as letras, pelo Sr. Ministro 
dos Transportes, que seria utJ1izada,_s_e, realmente, 
isso fOram apenas palavrciS que o vento leva. Pri
meira reclamação que fazemos e aqui vamos exi
gir, 

B_em! O representante do PMDB já lá se foi, 
não sabemos. O representante do PMDB, retifica~ 
mos, está lá na ponta da bancada. Mas ele poderia 
pelo menos, se aínda o seu partido está apoiando 
o Governo ... 

O Sr. José Fogaça- Estou ouvindo V. Ex" 
com a máxima atenção. 

O SR.-VIRGiUóTAvoRA- ... dizer sevào 
ou não vão dar os recursos para o início do proje
to, porque se trata de_ proJeto;_ainda não é nem 
construção Srs. 

Como se acreditar nos o_utros investimentos 
que aqui estão configurados, como na -Rede Fer-
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roviâria Federal, se essa pequeníssima·· parcela 
inexiste? 

Segundo, Sr. Presidente, Srs. Senádores: dizem 
que a nossa região só-sabe reclamar, só _sabe 
pedir. N.ós não só sabemos reclam<)r_ e -pedir; sabe~ 
mos, sim, exigir o retomo do muito qué esta Pátria 
nos deve e não pedimos nada fora do alcance 
do Tesourd Nacional, 

V. Ex", Sr. Presidente,. todos nós, representantes 
do Nordeste, desde o início deste ano, fazendo 
coro com o que o Vice-Uder do PDS desde o 
ano passado falava, clamamos por providências 
governamentais quanto à minoração desse enor
me sacrifício que está sendo imposto à região, 
que é o racionamento de energi_a elétrica 

Promessas bombásticas foram feitas. Um equa
donamento que, em termOs aritméticos. ·até pro
curaria convencer qualquer incauto. Mas, Srs. Se
nadores. isto é- uma_ crftica um pouco ao nosso 
espírito brasileiro, ao nosso espírito Jatino,_ ao espí

. rito da improvísação: quem ignorava que em 
1987, com a probabilidade perto de 100%, have
ria racionamento naquela região? T odes os_técni
cos sabiam. As autoridades do ramo sabiam. E 
houve o racionamento. 

E -0 houve: pela simples razão de que temos 
sistemas- de resto, em t9do o Brasil, mas prind
palmente naquela região- desbalanceados, sem 
aquela complementação térmica n~cessária de 
no mínimo 1 O% que tecnicamente é_ exigida em 
qualquer sistema energético_ de grande porte. O 
mal foi feito e se impôs àquela terta_ um brutal 
racionamento de 15%: indústrias foram fechadas, 
providências foram prometidas serem tomadas. 
Srs., algumas certas, mas parecem anedóticas 
quando aqui citarmos. _ .-- " 

Tempos atrás o Nordeste, ainda com superávit 
de energia viu ser co_nsmúdo um linhão, Sobra
dinho- Presidente Dutra, bifurcando-se para Tu
curuf e para Belém e São Luiz-_Tucüruí daqUele 
tempo em andamento as obras- o Jinhão Tucu~ 
rui - Presidente Outra, uma vez posta em ação 
as primeiras turbinas dessa grande hidrelétrica, 
já conduziu energia agora em sentido oposto: Tu
curui - Presidente Outra - SObradinho para aí 
se irradiar para todo o Nordeste, Presidente Outra 
- Belém; Presidente_ .Putra_ - São Luiz, onde 
foi localizada essa gral1de fábrica de alumínio, 
aAlumar. 

Sr. Presidente, quem ignorava que a capaci· 
dade de linhão, Presidente Dutra e Tucuruí não 
era suficiente para dar vazão à energia gerada 
por Tucuruí com as poucas tur:binas até então 
instaladas. Quem ignorava que a complementa
ção hidrelétrica do Nordeste exigia o término de 
ltaparica? Obra esta pleiteada, _pedtada, desde 
que nesta cadeira em que V. Ex' se senta pontifi
cava o nosso inesquecível Nilo Coelho. Portanto, 
não de ontem. E o que é que vímos? Jtaparica 
não está pronta. E se-estivesse pronta, Srs.? Era 
a mesma coisa que nada, porque falta justamente 
o linhão, sempre, a transmissão, que ligaria !tapa
rica a Sobradinho. Solução de emergência! Va
mos - e isto nos foi anunciado desde maio -
comprar usinas flutuantes, -térmicas. Nã"O-vã:inos 
entrar na discussão administrativa, se foi certa 
ou se foi errada a atitude tomada pelo Ministro 
das Minas e Energia, anu1ando a concorrência, 
sob a argumentação de que a CHESF estava com
prando usinas já utilizadas -talvez num pequeno 
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esquecime_nto que a E_ietronorte havia feitp há 
tempos a mesrna coiSa. 

Não vamos discutir o nlérifo deSSa questão, 
porqUe não- v"ã.mos nos aprofundar em meandros 

- qü.e não queremos, no momento, percutir. Mas 
vamos dizer, Sr. Presidente, que função desse so
matório de erros administrativos, de- descasos, o 
Nordeste recebe a ~·excelente" notícia de que o 
racionamento vai-se prolongar pelo ano de 19H8. 
E quem dos Senhores sabé o quanto sofreu essa 
re-gião este ano com_a SeCa verde? Se em cima 

·'da crise que caiu sobre a agricultura se juritar 
àquela da diminuição vertical da PrOdução indus
trial, há de se dar justiça a quem aqui está falando 
com 'Uma 1evolta - não demagógica, mas de 

~reVolta. 

Temos Q.e julgar, temos de aprender, temos 
de ver que os problemas do Nordeste são também 
problemas do Brasil e precisam ser equacionados 
a tempo _e a hora. 

Ainda um pequeno adenda, Sr. Presidente, para 
o Senhor ver como a terra de V. Exi' e a nossa 
é tão sofrida. É q_este momento que a Comissão 
de Financiamento da Produção deSovã seus esto-

-- ques de algodão. Sr. Presidente, na hora em que 
- o Nordeste, com uma safra reduzida a percen-

tagens ridículas face às usuais, faCe ao bicudo, 
cuja ação tão bem V. EX' conhece, ainda vai ter, 
antes de escoá~la, a co~petição daquele que de
via (\judá-lo, mas que agora vai aparecer c:omo 
o seu competidor maior jogando a preços que 
ele comprou no ano passado este algodãO nas 
Bolsas de_ Valores, Sr.Presidente_, há alguma coisa 
de errado no reino da Dinamarca. E como a sinalí
zação da mesa já nos diz que_ estamos U]trapas
sando a hora, vamos deixar para, na próxima vez, 
~cüante dos emudecidos representantes do Gover~ 
no, apreciar a fundo o PAG que, Se ·a nosSa lógica 
não está muito embaralhada, se choca com o 
Plano de Consistência Macroecxmômico apresen
tado pelo Ministro Bresser Pereira, e muito mais, 
com_ o Projeto de Política Industrial que S. Ex•, 
o Sr. Minlstrõ-José Hugo Castelo Branco, vem 
de passar àS i"náóS do Senhor Presidente da Repú
blica. 

Sr. Presidente, está na hora de começarmos 
a qlhar sêrio os interesses desta terra. Como está 
não pode continuar. 

_ .. Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDEI"ff'E (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a Palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 
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Surpreendeu-me que_ en~ o_s prime_iros trinta 
e quatro lugares, vinte e qUatro fosserrl de mulhe
res, e entre elas um grande percentual foSSe com
posto de japonesas. Enquanto ~es recebiam os 
primeiros lugares eu dizia comigo mesmo que 
eles se prese:nt.eavam~a si mesmos. Niitguém no 
Est.adÓ t~m COndiçóeS de premiáRlos_. Tivera eu 
cOndições, premiaria a todos. Mas comei não pu
de, f14 questão àe dar um prêmio_ àquele que fosse 
o primeiro lugar em Direito; que é a in1õha profis
são. Em que consistiu esse Prêmio? N.uma vinda 
a BlaSma para -conhecer o Senado federal e 

a Cçmstituinte, o Supremo Tribunal Federal, con
versar com o Senador que aesejaSSé e conhecer 
o qUe ·mais quisesse. E o primeiro prêmío da 
nossa faculdade coube à Dr" Lúcia ~ria Soares. 
que está presente nesta Casa. . 
- Por isso, Sr._ Presidente, pedi a palavra. 

Dizem qUe um dOs nossos grançles problemas 
é a educação porque o estímulo. nem sempre 
é grande nesse setor. Einstein, há setenta anos, 
quando visitava o Japão, cüzici que ãquele país, 
com aquela forma de educação_ que exibia., have
ria ~de dominar o mundo. Isto está publicado no 
seu último livro, E muitos não eritenderam o senR 
tido e o alcance ·daquela afirmação: E-o Japão, 
de fato, chegou a esses padrões -de gi'aildeza e 
expressão--de fórÇa com base na educaçã(_). E 
-como se não bastassem ~ métodos e percen
tuais orÇamentários a eles destÍna_çios,sabem V. 
Ex' que no Japão quando o_ home:111 chega a alcan
çar a culminância da vida pública ou adrr).inis
trativa, quando chega a ser um grande Se_nador, 
um grande parlamentar, recebe como a maior 
recompensa um prêmio, que é a nomeação de 
Diretor de· Uihã_,escola primária pelo Imperador. 
EntãO, pode-se encontrar, numa escola um· ho
mem· ·de 70, 80 anos entre as. criail&as, sendo 
avô, mais do que avô, tetravô, ensinando-lhes a 
atravessar um morro, um rip, a subir numa átvore, 
a fazer cruzéfffiento'-'de plantas: Esse ~ um dos 
segredOs-do Japão. A cultura é esUmulada de 
todaS-as formas. 

Sr. Presidente, sinto-me feliz em ter tido a Opor
tunidade de oferecer à_ Dr" Lúci~ _Maria_ Soares 
esta viagem a Brasília. O-Senado, hoje, não está 
completamente cheio nem em um dos seus dias 
niais brllh-àD.tes Porque eStamos ··na luta da Consti
tuinte. mas os An_qis desta Casa haverão de c:on
·servar o seu nome como alguém qUe :inereceu 
esse registro, pela qualificação, inteliQ:ênda e va
lor. Homenageando-a, homenageio a todas aque
las pessoas sjnguJares e inteligentes que haverão 
de representar um grande instante da vida nado-
nal. Muito obrigado, Sr. Presidente: (Muito bem!) 

QSR.LEITECHAVES(PMDB-PR.Pronun~ --(Palmas.) 
Gkt-º_segUinte discursO.) Sr. Presidente, Srs. Sena- 0 SR. PRESIDENTE (F rancisc_o Rolletnberg) 
dores: -Concedo- a -palavra ao nobre Senador_ João 

OUSO fõuba,r do Senado estes 3 minutos para Menezes, como Líder do PFL 
uma pequena comunicação. O fato é. singular 
mas-não deixa de ter uma grande ünportância. 

Assistia eu, há poucos meses, à formatura_ da 
Universidade de Londrina. Eram 750 formandos, 
e depois à invocação dos primeiros lugares. 

Sr. Presidente, enquanto eles recebiam _o prê
mio pelos primeiros lugares, eu_ rememorava a 
minha vida universitária. Quanto esforço. E che
guei à -conClusão que ninguém vence na vida sem 
que tenha uma grande qualidade e ninguém é 
derrotado ou vencido_sem que tenha um grande 
defeito. 

O SR.ISAC MENEZES PRONGNCIA D!S
CGRSO OOE. ENTREGC!E À REVISÃO DO 
ORADOR, SEJM?(JBUCADO POSTERIOR· MENTE. . . . . . 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-- Concedo a palavra ao eminente Senador Ita
mar Franco, como Líder do PL. 

ó -SR. ITAMAR FRANCO (PI- MG. Como 
Uder. Sem {evisã_o_ do orador.) Sr. Pre§ide_nt~, Srs. 
Sencldores, vendo -eSta tertúlia entr_e o PMDB e 
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o Partido da Frente Liberal, recordei-me aqui, 
adentrando na fala do_ Senador João Menezes, 
do nosso Visconde de TãUI'iay que dizia que era 
preciso botar os lúzios na ciganinha porque, en
quanto não se fizesse isso, rTtl!.itos beicinhas esta
riam a existir. É o que estamos-percebendo, Sr. 
Presidente. Enquanto isso se passa, o que é que 
a Nação, assiste agora, Sr.- Preside_nte? Esta é a 
razão pela qual ocupo a bibuna neste inst:lnte: 
é uma .. holding. formada pela Ford e pela Volks, 
que resolve dizer ao Governo_-::- e aí, sim, gostaría
mos de ter assistido ao deQ.:rte do PMOB e da 
Frente Uberal- que não vai vender mais carros 
para o mercado interno. _ 

J:: claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não 
podemos concordar com os preços dos carros 
que aí estão, mas é preciso- e respeitosamente, 
chamaríamos a atenção do nobrE:: Líder Fe_rt)ando 
Henrique Cardoso, um dos_miDs atuantes na reda
ção da futura Constituição- para que seja asse-
gurado, realmente, a intervenção na ordem eco
nôrnica pelo Estado. E se o Governo, e mais ainda 
o senhor Presidente da República, permitir que 
essa holding proceda como está procedendo. 
Vamos assistir que outrOs_ oligop61los venham en
costar o Governo na parede. Eis que a atual Cons
tituição outorgada, em seu art. 160, Item V, fala 
da repressão ao abuso do poder econôrnlco.- O 
Presidente da República poderia, se quisesse, apli
car a Constituição Federal _na Ford e na Volks. 
E o que é íncrível - eis qUe tomei a liberdade 
de chamar a atenção do nobre líder Fernando 
Henrique Cardoso, que apesar de não ser Líder 
do Governo, como disse, é um dos mais atuantes 
parlamentares da futura Constit1,1ição, para que 
S. EJcl' atente para o art. 194 do Relator Bernardo 
Cabral, que não dá esses poderes, tão necessário 
à inteNens:ão do Estado na ordem. econômica. 
Hoje, a legislação permite a intervenção na ordem 
económica, quando se caracteriza o domínio dos 
mercados. 

O art. 194, da futura Constituição está assim 
redigido: 

"a intervenção do Estado em domínio eco
nómico e o monopólio só serão permitidos 
quando necessários para atenderem os im
perativos da Segurança Nacional ou a rele-
vante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei." 

Digo a V. Ex', nobre Lider, que se deixarmos 
para definir em lei complementar, ou em lei ordi
nária, a intervenção do Estado na ordem ~cqnô
mica, isto será extremamente difícil. E o exemplo 
sêrio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aí estâ neste 
instante dado por essa holdlng. A indústria auto
mobilístiça que já teve resgatados os seus com
promissos, e foi bastante_ fayorecida pela União. 
Quer agora o quê? Em beneficio de suas matrizes, 
das empresas multinacionais que a sustentam es
peram apenas, exponar para o mercado externo, 
não permitindo sequer a ve_nda_ _de carros para 
o mercado interno. Ora, isto é um abuso inomi-
nável. _ 

Seria hora, sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
de o Governo verificar as planilhas da indústria 
automobilistica, não apenas em relação aos im
postos do Governo Federal, que também acha
mos exagerado, mas também em relação a uma 
intervenção direta nas planilhas de custos para 
verificarmos a açáo normativa e real da indústria 
automobilística no Brasil no seu todo. 
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Não é possível que, enquanto se processa esta 
tertúlia, enquanto- repito- não se coloca "os 
búzios na dganinha", que o Senhor Presidente 
da República ou a Nação assista a desobediência 
civil para- com o Estado, para c::om o povo. É 
por isto, Sr. Pi'esidente, que, falando em meu no
me e, posSiVelmente, pela última vez como üder 
do Partido liberal, nesta Ca_sa, que ouso l_ev~ntar 
este assunto, deixando de lado estas questiún
cuias que aí estão,_ O Senhor Presidente da Repét
blica, no re"girile presidencialista, tem autoridade 
máxima. Sua Excelência não tem de cons.ultar 
quem quer que seja, a não ser os interess_es_ nacio
na_rs; os interesses do País para processar ou não, 
para pioceder ou não, l,lma reforma ministerial. 
E: preciso que Sua Excelência volte seus olho5 
para o povo brasileiro para que possa cumprir 
os compromissos assumidos quando_se instalou 
a Nova República. Mais ação é o que esperamos. 

Não vou permitir que V. EX' me chame a aten
ção em rel_aç_ão a meu tempo. Vou obedecer ao 
Regimento, na expectativa de que outros r:olegas 
possam falar. 

Mas, gostaria, Senhores Senadores, de levar 
aqui o meu protesto, na expectativa de posiciona
mento, seja do Senhor Presidente da República, 
ou do se_u MjnistrQ, contra o oligopólio da indústria 
·automObilística no Brasil. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que falará como Lider do 
PMDB. 

. O SR. F'ERNAN.DO HENRIQUE CARDO· 
SO (PM_DB- SP. Pronuncia o seguinte 9iscurso 
c:omo Uder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
dente, -.Srs. Constituíntes: · · 

. Como cedi bo'ª parte de meu tempo ao nobre 
_ Vi_s_e;_Uç!_~r do, PfL, Senad?r J?ão Menezes, serei 
~~_mente_ rn~tP b.re,.e. Quero começar, porém, 
por dizer âo nobre Senador ·rtamar Franco que 

-tenho as mesmas preocupações que S. Ex'. Acre
dito que nós, no afã correto de imperdirmos que 
haja uma-ffiacrócefaliC) estat&l que impeça o fun
c:ionarriento das forças de mercado, acabemos 
por tomar o Governo presa de forças macrocé
la.JãS-cfesSem.ercado, que são os oligopólios. Acre-
dito, portanto, que a reflexão de S. Ex!' é muito 
Oportuna. Até finalizarmos a redação da Consti
tuiÇão, temos ainda tempo de propor alguma coi-
• sa mais eqUilibrada do que lâ está, que manieta, 
neste aspecto, a ação do Governo. 
~TenhO Cérté:Zã que a essa ahura o Ministro da 

Fazenda, Luís Carlos Bresser Pereira, já terá toma
elo suaS-providéliclasjunto à Autolatina para que 
aquilo que apareceu nos jornais como uma amea
ça não se c::-oncretlze, porque seria çontrárlo aos 
interesses naCionais. Sem que iSto implique, natu
ralmente, em que não exista necessidade de uma 
revisão eventual das planilhas, dos preços, dos 
impostoS, conforme mencionou o Senador Itamar 
F'ranco, o que na prática seria uma espécie de 
lockout parcial, e esse também não tem acolhida 
na nossa Constituição, 

-com respeito às declarações feitas pelo emi
nente Senador João Menezes, muitos de nós nos 
manifestamos e eu próprio. Acho que começa
mos a_ viver uma situação, hoje, mais dinâmica 
no S_enado. Surge oposição. O PFL está aqui co-

m~_çando a exercitar a sua função de oposição. 
Isto é bom, porque dinamiza mais o debate, escla
rece a_opinião pública, permite que: haja mais 
limpidez. 

Acho que_ um dos problemas que tivemos na 
Nova República, foi, ao contrário do que alguns 
assessores presidenciais levam a crer, o da inexis
tência de oposição, há muito pouca oposição. 
O GQ~eroo tem voado em "céu cte--BiigadelrO", 
-nãO há :opOsição. Até porque, e tsto é. positivo, 
as forças políticas estão muito mais interessadas 
na C:Olistituição, mesmO aS fOrças- Qüe são colisi

-Çleradas d€l OpOSiçãO- ra_dLccl. HOje o que se vê"? 
Estão se_ debatendo no plenário da Constituinte 
para melhorar um texto aqui e outro ali, sem exer
cer-de forrria alguma nenhum trabalho de obstru
ção à ação governamental. Se a ação governa
mental não .tem sido mais ~ficaz, mea culpa, 
mas a mea culpa inclui a Frente Liberal. Não 
é possível, a esta altura dos acontecimentos~ a 
Frente Uberal apenas desconhecer que até ontem 
ela estava ligada ao-PMOB e que atê ontem defen
dia os mesmos pontos de vista governamentais, 
que eram defendidos, pelo menos; pela ma~oria 
do PMDB, inclusive o Plano Cruzado. E quem 
aqui fala, fala absolutamente à vontade. Primeiro, 
porque quando o Ministrci-Dilson Funaro- compa
receu ao Senado para expor, no mês de maio 
do ano passado, a situação do Plano Cruiado 
e declarou que o congelamento não _dure._da_mais 
do que três meses, 90 dias, levantei-me para 
apoiar essa decisão, porque me parecia que con
gelar os_ preços sem o horizonte definido numa 
e<:onomia de mercado acaneta riscos imensos, 
n~o só de burocratização mas, o que é pior do 
que isso, a falência do instruinelieãl -do Gov:~mo 

· Para garantir um controle de pre_i;oS. 

O Sr. João Menezes - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR- FÉRNANOÓ HENRIQUE CARDO
so - Pois não, S_eriador.! 

O Sr. João Menezes - O PFL- não foge, 
absolutamente,a sua responsabilidade. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARD0-
_50 - ~egra-IT!e ist?· 

O Sr. João Menezes- É difidl a convivência 
com o PMDB, V. Ex~ sabe. Agora mesmo, os jor
nais noticiam que V. & pensa em formar um 

- -partido socialista • 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Já falarei sobre isto. Não se assuste, não 
se apresse. 

O Sr. Joáo Menezes- Não, não estou assus
tado,_ pelo contrário, parabenizo V. Ex", porque 
acho que o PMDB está fissurado de alto a baixo 
e é essa fissura que está impedindo se estabeleça 
um clima bom para se trabalhar economicamen
te, socialmente, politicamente. E não é só V. Ex•, 
há um número enorme de Deputados perten
centes ao PMDB que estão procurando agasaJho, 
com suas doutrinas e idéias, em outras_bandeiras. 
É a prova evidente de que é _difícil a convivência 
com o PMDB. Foi dificil conviver c:om o Governo, 
foi difícil conviver com o PFL e é;difíç:il conyiver 
atê dentro do próprio PMDB. Os- fatos estão aí, 
Y.Exl' é um grande Senador. Fii uma referência 
a V. Ex" e digo que o Governo pi'ecisa conversar 
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com gente c:omo V. Ex.', como o Senador José 
Fogaça, como 6 Deputado Carlos Sant'Anna. 

O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDO· 
50 - Agradeço a V. Ex- o aparte, mas V. Ex" 
agora me deu mais raz&o. parqué está dizendo, 
prindpa1mente em abonO ao que_ eu afirma(a, 
que é necessári_o haver_ t:n~or clarezê! nas posições 
políticas. Oc:orre que nós, com _a _transformação 
da Nova República, não fomos capazes desta da
reza, o que deu ao povo, muitas vezes, a impressão 
de que nada havia rDUdado. E nã.da havia mudado 
porque o PMDB entendeu que a transição devia 
ser, efetivamente, uma transição serri_ ruPtura. Nós 
não ftzemos a transição com rupturã e ·graÇas 
ao apoio da Frente Libera] foi possível ao PMDB, 
que não era Maioria, se transformar, no ColéQio 
Eleitoral, em Maioria. E ternos- Siâo fiéis a este 
momento da nossa vida política. Esta fidelidade 
foi a ta] ponto que nos custa muitq, hoje, explicar 
como, depois de tanta)u~, depois de tanto comí
cio, depois de tanto sofrimento, mandam os mes.. 
mos, que é o que se diz na rua. E n6S 'dizemos: 
não, não são os mesmo_s, eles mudar~!J'l. E agora 
vejo que mudaram mesmo. Mudaram tanto que 
foram para a Oposição. 

Foi bom isto, foi bom que tivéssemos supor
tado esses dois anos çle relativa indefinição. Mas 
agora está na hora de definir, É importante que 
haja uma hora de definição. 

Os jornais notic:iam ainda que eu iri.3 para um 
outro partido. NãO é certo isto. Eu apenas, como 
faço sempre, dada a minha formaÇão universitária 
e meu espírito aberto, compareci a um encontro, 
a um encontro pluripartidário, onde se d~utiam 
teses. Devo dizer que as minha§: teses não foram 
das mais c:alorosamente aplaudidas e entusias
madamente aceitas pelos que a1i estavam, até 
porque fui obrigado a expô~las com certo vigor, 
porque se opunham às teses de um;;'!. parcela pon
derável dos que a1i estavam~ Mas dal a inferir que 
eu tenha tomado qualquer deliberação partidária 
vaf uma distânda ímetisa, que não tem acolhida 
nos fatos, mesmo porque acredito que, enquanto 
não tivermos uma nova Constituição e a definição 
das regras básicas do sistema de Govemo e da 
duração de mandato, n6s temos que, unidos, levar 
adiante o processo de transição. Essa união, até 
há pouco, inclula o Partido de V._ Ex!', ·mas ele 
não quer mais. Deixou-ni:;>S sozinhos sustentando 
essa transição. Percebo agora que o Partido de 
V.Br gostaria que o Preside___nt_e da Repúbilc:a to
masse a d_ecisão_ e f~ em frente. 

O Presidente da Repúblic:a pode organizar um 
ministério como bem. o desejar, mas não pode 
fazer democracia sozinho. Não tem condiÇões pa
ra isso, não tem força para isso, como nenhum 
teria. Ninguém faria isso. ESte ~ o aspecto que 
me preocupa nesta <:onjuntura. O aspecto que 
me preocupa é que, por razões as mais variadas, 
as convivências terão sido difíc:eis aqui e ali, não 
aqui no SenadQ.. onde a nossa <:onvivência foi 
sempre grata e contin_IJªrá a ser unla cOnvivência 
civilizada, mas certamente, apesar de que houve 
aqui e ali c:hoques, foi importante ·que n6s tivésse
mos a capacidade de transigir. Essa transigência 
~hegou a wn limite que não foi noss?. V. Ex' 
;Sabe que essa c:rise comerou por uma: questão 
muito local, muito regional. ,O País int~irg sabe 
.disso, uma questão na qual não havia' nenhum 
·motivo para que o Presidente atuasse de maneira 
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djferente do que e> fez. O Presidente escoheu o a antiga oposição controle a Sudene. Não quero 
dirJgente da SUDENE e foi esse o estopim da Ir a detalhgª _- y, Ex' sabe que não é meu estilo 
crise. E vem~ agora, V. Ex• pedir que o PMDB -_mas sei até as razões por quê e_sses-lugares 
deixe o Presidente de mãos livres. O Partido de são tão cobiçados, 

- Frente Uberal não quer que o Presidente escolha Venho de outra região do País, sou Líder do 
um funcionário qlie não ê de primeiro escalão PMDB, fui líder do meu pãrtido no CongresSo, 
e para uma regiãO ·na qual nós ganhamos esma- não dependo e não tenho_ nomeações nem no 
gaáoramente.V.Extmepermitirá,seho_uvealgum plano estadual nem no federal, o que não me 
problema tático foi no momento em que se no- inibiu deter milhões_de voto$- Não creio que isso 
meou o Ministro do Interior, que é o Ministro que seja necessário. Mas saiba V. Ex' que _boa parte 
Jida com os gOVernadores do Nordeste, e que _ da política brasileira se tece a partir de um relaclo-
nao pertenc:e ao PartidO da maioria dos governa- narffento dientelista com o Es@dp. 
dores. É multo difícil. Essa convivência tomou~se 
difía1:trTipóssível? Não sei. Pareceu que o Partido O SR. JOAO MENEZES- l:: a política tupi-
âe V. Ex' considera agora impossível. Mas este niquim! 
foi o estopim da crise, não foi outro. A partir daí, O Sr. JoséFogaça-PermiteV. Ex"umapar~ 
é que ~ tentoui então_ desenvolver a teoria das te? 

· mãos livres. o SR. FERNAriDO HENRIQUE CARO(). 

O Sr. Hugo Napoleão- Permite V. EX' wn -so·-com-prazer. 
aparte? O Sr, José Fogaça - Quero, conçordando 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO- com as palavras do Senador Hugo Napoleão, re-
SO - Pois não. gistrar que com a nor:neaç:ão do f\o\inistro João 

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre üder Feffian~ Alves não houve nénhuma reação, nenhuma crise 
9o __ f-!~D.rtq_ue Cardoso;_ apenas para tecer aJgumas politica; os governadores çlo_ Nordeste, que são 
conSideraçõeS- sobre 0 tr"echo do -discurSO bri- majoritariamente do PMDB_. tiveram uma mani~ 
!Fiãnte de v. Ex~ como_ sempre 0 fa:p que diz res- festação, que eu_diri_a positiva, em relação a esta 
peito à circunstância de -um Ministro do PFL ser nomeação; e é wn Ministro do PFL. Mas veja 
Ministro do Interior, c:onquanto em sua maiOria que o contrário não acontec:eu. No rn0n1ento em 
os Governadores do Nordeste serem do PMDB. que o Presidente sequer m_anifestàu a intertção 
N-enhuma dificuldade res_ide_nisso. Eu mesmo e· de nomear para a Sudene l!!"Q poiític:o ligado ao 
aqui ao meu lado 0 Senador Divaldo Suruagy · PMDB, o Vice-Govemador de Pernambuco, pare
fomos gove'madores de Estado... ce que o céu desabou sobre_ o Brasil. J:ntão onde 

é que- está a gênese des~a c:rise?_ Onde e- qÚe 
O SR. FERNArmO HENRIQUE cARDO- estâ a fabricação, a urdidura dessa c:rise? S-eglira-

80 - E bons governadores. mente não _está OlJ,ma reaç:ão do PMDB em rela-
O Sr. Hugo Napoleão _ Agrade~'o a V. ~ ção ,a nomeação deste ou, d_{l:quele Ministro para 

l' este ou aquele Ministério~ - -
a deferência. Naquele tempo nós éramos Maioria, 
os governadores do Partido da Frente Uberal, e O- SR~ -~--HENRIQUE CARDO-
o_Ministro Ronaldo Costa Couto, alíás hábil e c:om- SO --Até pOrque não houve. 
petente, era Ministro do Interior e do PMDB. Acre-
dito que tudo isso está llJais na boa vontade de O Sr. Alfredo Campos- Permite V. EX" um 
cada uma das parcelas partidárias, que compõem aparte? 
a todo partidário nacional, nã boa vontade para O SR~ FERNANDO HENRIQUE CARDO
com este mOmento de transição do qual nós so- SO - Senador Alf~_do Campos, V. ~ tem 0 

-mos co-res_pansáveis e que desejamos ver chega- aparte. 
do a bom termo. __ O Sr. Alfredo Campos-_ Meu Uder, estamos 

·O SR. FERNANDO HENRIQCIE CARDO.. discutindo, até agora, a perifería do assUnto. Não 
~so --Agradeço o aparte de V. Ex~. que é_de conseguimosdiscutir,atéesteinstante,emepare-

fato esClarecedor. Acho que é rea1mente possível c e __ que nenhum. j orna I_ pu b_l i c ou e 
essa coàbitaç:ão à. moda brasileira. Pessoalmente, ninguém falou sobre isto, o âmago da qUestão. 
hão vejo dific:uldades nisto. Mas o fato é que, de- O âmago da questão - e não quero aqui entrar 
pois que o Ministro Costa Couto saiu, talvez até . _ .ei;Jl discussão c:om os nossos colegas do PFL 
porque tivesse caracterlstic_as de personalidade e demaiS partidos- é milito claro: o que o_Minis-
e também ser menos partidário do que a média tro Raphael de Alriteida Maga1hães fez, e está fa-
dos que são filiados a partidos, as dificuldades zendo, não poderia agradar definitivamente o PFL 
se aVolumaram. Não foi o primeiro c:aso. Com Se __ eu fOsse do PFL,- estana esperneando neste 
a nomeação do Superintendente Dorani também instante, procurando Uma saída política para re-
houve problemas, que agora se repetiram. Esta- sOlver esta questão que afeta profundamente o 
mos vendo que os problemas vão se avolumando Partido_ gue não tem g_ovemadores. O Ministro 

· a partir daí, e não a partir de uma exigên<:ia de Raphael de Almeida Maga1hâes está estadualizan-
. c:úpula de partido. São problemas reais, são pro- do a Previdência Social. E, ao estadualizar a Previ-
-·biemas que nascem do fato e este é um fato dênda, não ficti-tienhuma parcela para o PFL. 

g!ave, porque todos os gov~nWdores-s~ci_do PMDB.lsto 
0 Sr. João ~!lez~~. __ A nomeação do Sr. -~_é_ obvio, é claro, é indiscutívei."-Mas; -na política 

Dorani foi exi!;!ênc:ia partidária. brasileira discute-se,_ primeiro, o perifériCO para, 
posteriormente, chegar-se ao núcleo, ao âmago 

--- O-SR. FERriiANI)Q HENRIQUE CARDO- da questão. E é istq_ que estamos vendo. Dou 
SO - Mas muito natural! V. Ex'" estão aoostu- razão ao PFL de dis<:utir politicanlente isto. Os 
mados a controlar a Sudene e estranham que - ataquesqueoMinistrO-RaphaeldeAimei_~aMaga-
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lhães está sofrendo, neste instante, não é por com
pra de ambulância ou compra de apartamentos. 
O âmago da questãO é que S. Ex' está estadua
lizando a Previdência SOCial. Os governadOres 
são, na grande maioria, na quase totalidade, à· 
exceção de um,_do PMDB, e isso atrapalha politi
camente a Frente Ubera1. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CARDO
SO -Tem razão V. Ex', e antecipou-se ao argu
mento que eu iria util[zar. Concedo o aparte ao 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Meu caro líder, 
vou utilizar um órgão da imprensa muito citado 
pelo Senador João Menezes, O GJobo, que hoje, 
numa nota, diz o seguinte: 

"Embora solidário com o Presidente do 
PFL, Senador Marco Mac::iel, "pro que der 
e vier", o ex-Governador de Pernambuco Ro
berto Magalhães acha que Maciel agiu sob 
o "impacto de emoçãq" ao anund~r o _rompi
mento da Aliança Democ:rátlca ero_ função 
do c:onvite ao Vic:e-Govemador de Pernã.m
buco, Carlos Wilson, para dirigir a SUDENE." 

Está entre aspas. O que quero diier a V. qo 
- aproveitando que V. Úf disse que conhece 
as razões dessa luta pela SUDENE- é que real· 
mente há um mistério muito grande nessa ques· 
tão. Há algum tempo, aliás, há anos, venho solici
tando, através do Senado, informações a respeito 
dos financiamentos do FlNOR. Nunc:a obtive res
posta, inclusive quando o ex-Ministro do Interior 
aqui esteve para debate, solicitei de S. ~-es~a 

relação. Garantiu-me ele, na ocasião, ·que viq:a 
na semana seguinte, e até hoje não veio. E eu 
gostaria mesmo de ter em mãos essa relação 
de todos os beneficiários dos financiamentos do 
FINOR, através da SUDENE. 

O SR. FERNANDO HENRIQ(JE CARDO
SO-V. EX', também, está avançando sobre parte 
do que não explicitei; mas deixei implícito. V. EX" 
vai esperar muito tempo até que se publique essa 
lista dos beneficiários de financiamehtós do Fl
NOR. Acredito que, agora que a Frente Uberal 
está na Oposl~ão, ela vai exigir, e veremos, então, 
quem é quem nesse sistema intrincado a partir 
do qual se tecem as relações entre a política e 
oGovemo. -

O Sr. Carlos ClúareUi - V. Ex- me concede 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Pois não, com o maior praz.er. 

O SR. CARLOS CHIARELU- Vamos por 
etapas, nobre Líder, que fez questão de esclare<:-er, 
várias vezes, hoje, que não é mais U_der do Gover
no na Casa. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Mais não, nunca fui, Excelência. 

O Sr. Carlos Chiarem- Normalmente_o era. 

O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CARDO
SO - Não, V. Ex' sabe tão bem quanto eu que 
essa figura... _ 

O Sr. Carfos Chiarem -Apenas estava que
rendo entrar <:om a minha inteiVenÇão. 
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O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CARDO
SO - Peço a V. EX' que Seja veraz na primeira 
afirmação. 

O Sr. Carlos Chlarelll- Peç:o que V. EX' 
fique tranqüilo._ Não precisa perturbar-se. 

O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CARDO
SO - Eu sou sempre tranqüilo, V. Ex' sabe. 

O Sr. Carlos Chlarelll-V. Ex", hoje, faz ques
tãO de enfatizar esse fato, que eu nUnCa ouvira 
antes ser àito aqui. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Por estar ausente. 

-O Sr. Carlos ChiarelU - Não, por não ter 
sido dito. 

O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CARDO
SO - Os Anais dirão. 

ó~Sr: CarTõs ChlareUi - Nunca houve essa 
ressalva insistente, esclarecedora do fato, que me 
dá a _impressão de que há qualquer mutação. 
~O_ sei se por -càusa -da entrevista, que parece 
não- ter SidO clara <:-om relação ao fun de semana, 
Q_~ se é_ ãlg~ma' mutaç-ão com relação à posição 
do partido. Dentre o que foi dito aqui, nci decUrso 
dos debats, houve uma referêncià ao prOblema 
da SUDENE. Também faço questão de enfatizar 
.;;_e isto não é m.érito nem defeito- que também 
não sou um homem do Nordeste. Mas V. Ex' 
fez_alusão, en passant, a interesses que existiriam 
no controle da SUDENE, e que agora foram reite
rados através de um aparte de u_m ilustre Senador 
da sua bancada. Tenho a impressão de que, tendo 
em vista o fato de que, nos últimos dois anos, 
os assuntos referentes a esta área, inclusive a su· 
pervisão sobre a SUDENE, esteve a cargo de urTI 
Ministro do seu partido, hoje Chefe da Casa Civil, 
-e que nesse mesmo período a gestão adrninis
tratíva do órgãO também esteve sob a responsa
bilidade do seu Partido, eu não entendi perfeita
mente çomo é que se faz o levantamento de sus
peitas, em primeiro lugar. Então as suspeitas são 
sobre a gestão que o partido exer<:-e no Ministério 
e na SUDENE. E, em segU.hdo lugar, sobre a 
falta de informações que-lafubém deveriam ter 
sido prestadas, já que o tempo prevalente, majori
tário no órgão esteve sob absoluto controle do 
seu partido e o Ministério que o supervisiona tam
bém, Portanto, acho que é uma queixa, uma acu
sação, urna suspeição e até _mesmo uma indução 
de irregularidade que deve ser resoMda -de uma 
maneira- inti-~Pãrtidária, talvez com cobranças 
mais pertinentes à CohVE:nção do PMDB, posto 
que os esclarecimentos quem df!via dá-los eram 
os correligionários seus no ex.ercklo de funções 
diretamente ligadas ao problema. E, por fim, es
tranho profundamente essa questão referente à 
área da Previdência. EU nu11-ca ehtendi essa ques
tão. Debatem-Se temas bein objetivos, são feitas 
perguntas- asmais explícitas passivei, e se insiste 
em responder com ternas genera1izantes. Eu nu_n
ca vi, eu nunca o_uvi. eu nunca pude assistir que 
cobrar concorrência pública para aquisi_ção de 
bens_ e serviços de um órgão da administração 
govemámehtal fosse tema que merecesse um de
bate de natureza doutrinária. O que se tem que 

-dizer é se a lei ampara ou não ampara a questão, 
que se cometeu ou não se cometeu uma irregu]a
rldade, que se extrapolou o limite da lei, que se · 

cometeu, pelo menos, um procedimento etica
mente indefensável e legalmente insusten~el. 
Não adianta tentar desnaturar o debate, não 
adianta tentar levar pelo piano afetivo, tem que 
ficar no plano efetivo das coisas. Há perguntas 
bem claras, enunciadas, seqüenciadas, numera~ 
das, com valores em pauta, sérios, gravosos, con~ 
seqüêndas danosas à sociedade, e estamos ape
nas debatendo essas questõe~. Aí se fazem_ co
mentários sobre a fi_losofia política do Ministr_o, 
sobre as_ questõe_s_ que o infelicitam de manedr.a 
pessoal, sobre as_ suas vinculações com o presi
dente.do partido. Não é nada dis_so que se está 
dis_cutindo. É pão-pão, queijo-queijo. Perguntou, 
respondeu. Elucidpu de pronto. Não adiant?l ten
tar tapar o sol com a peneira. Esta é a questão, 
ilustre Uder. Tenho certez~ que V. Ex" a com
preende perfeitamente, porém, encontra profun
da dificuldade em responder, já que os argumen
tos que o Sr. Ministro trouxe aqui foram insufi
cientes~ V. Ex" _ _iel)lbra-se perfeitamente que ele 
não respondeu 18 perguntas, que ele ficou de 
fazer esse trabalho como dever de_ casa. e não 
o apresentou, que ele não agiu correúir=oente 
quando foi à Câmara dos Deputados, e que em 
vez de aqui debater conosco, escreveu no texto, 
onde não podiamos falar, acusações :tQrpes, sem 
responder às perguntas. É isto que está em jogo. 
Vamos ser muito claros_a_ este respeito. De mais 
a mais,-ilustr_e üder, essa questão_da Aliança De
mocrática, acho que dev!m}os falar com absoluta 
veracidade: o processo em si tinha uma previsão 
de prazo, havia um compromisso que se destinava 
a esgotar-se num determinado momento histó
rico. Esta e:r.:t a intenção, est~ ~ o propósito, 
este era o desejo, até - diria -para que o País 
tivesse uma base de apoio parlamentar ao Gover
no, bastante sólidª. Que os fatos levaram, progres
sivamente, a um processo de çorrosão, creio que 
ninguém há de pôr em dúvida. Que há dificu1dade 
_esajustes municipais e pelos atritos estaduais, isto 
é evidente. Que a nível do plano governamental 
e federal há, por razões que, se quisermos, pode
mos aprofundar - uma bicefalia no comando 
do Governo, ê evidente. Que há reuniões ministe
riais, setoriais, mim parlamentarismo dandestlno, 
quase feudal - não é preciso ir muito longe. 
Basta ir à Península dos Ministros que lá nós en
contraremoS, convocadas, seguidamente, reu
niões dos Minlstro_s. V. Br bem o Sàbe. Talvez 
nem o reconheça, aqui, porque razões funcionais 
e a sua profunda fidelidade partidária não o permi
tirá, rrias fada ~.-sociedade brasileira conhece esse 
fato. Que há um desajuste, um descompasso har
_mônico na equipe do Governo, todos sabem, Sr. 
Líder. 

O SR. FERNANDO HENRIQ(JE CARDO
SO -Pois não! 

_ -OSc. Carlos Chiacelli- V. Ex~ conhece per
feitamente a s_ituação. E que era preciso ter um 
ato firme, vigoroso, dizendo que não poderia con

. tinuar essa situação, sob pena de nós termos pro
fUnda dificuldade nesta Casa e em_to_~ as Casas 
congressuais de saber quem erq quem neste pro
cesso- quem era Governo, quem era Oposição, 
quem apoiava e quem discordava. Isto era evi
dente que se_fazia necess~o ~ se_faz_necessário. 
Então, quero deixar V. Ex- tranqüilo de que essas 
divergências ocorridas e_ntre os Partid~1 ~~. certa 
maneira devem ter origem na própria· f~lidade 

·~r, 
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das estruturas partidárias brasileiras, devem ter 
origem nesta coligação dos dois maiores Partidos 
que, normalmente, não são aliados- são· confli
tantes, disputantes da primazia. Também concor
do. Mas tem grande parte conseqüência deste 
processo um pouco de divergência insuperáveis, 
existentes inclusive no plano ideológico, na estru
tura do seu Partido, que tem um pouco de- um 
quadro de Macunaíma e que levou este processo· 
para dentro da própria ád.rnfnistração. Será um 
mérito este direito e_ esta permanente crise interna, 
de hostilidades grupais? Ou será um demérito? 
É uma questão a discutir. Não vou aprofundar, 
porque é matéria que m_erec~ria _uma indagação 
mais larga. Mas que disto decorre, fundamen
talmente, o abreviar deste processo; é inequívoco. 
E não creJo que faça uma homenagem à inteli
gência, de V. Ex", tão reconhecida e da qual sou 
um admirador incondicional, nem à sua postura 
ética permanente. EStadua\izar, minimizar, como~ 
alguns criticas apressados, ou coroo alguns políti
cos provincianos o fazem, díminulr tanto um pro· 
blema de tal dimensão~ de tal gravidade como 
este pelo qual estamos passando. Dizer que o 
que estamos vivendo é resultado de uma nomea
ção de uma pessoa num Estado? Pemambuca
nizar é uma crítica ·crise? Que está aí o Senhor 
Presidente da República dizendo que busca libe
rar-se. Mas será que Sua Excel~ncia não está a 
par da situação? Ou será que o Senhor Presidente 
está fazendo afirmações vãs? Serâ que o Senhor 
Presidente não conhece a realidade do SeU Minis
tério? Ou será que é esta afirmativa de que o 
Ministério tem Ministros que têm dono? Que a 
sua equipe não é integrada? Que não há lealdade 
entre os seus auxiltares mais imediatos? Foi o 
PFL que disse isto ou foi o Senhor Presidente 
da República? Ou será que tudo isto é por causa 
da SUDENE e de Perrialnbuc:o? PelO amor de 
Deus V. EX', com a Sua inteligência, não haverá 
limitar tanto o debate e, de mais a mais, ilustre 
Líder, não vamos ficar no debate, também tão 
passado, de um resultado eleitoral transitório, de 
caráter estadual. 

O SR. FERNANDO HENruQUE CARDO· 
80- Mas que dó~ heml 

O Sr. Carlos Chiarem - Não, não dóL As 
derrotas eleitorais não são definitivas, V. Ex- bem 
o sabe, como eu também sei. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
80 - V. EX'" saberá também depois, eu espero. 

O Sr. CarJos Chiarem - Acho que todos 
n6s devemos ter a grandeza de saber que os re5!Ui
tados eleitorais são transitório e circlmstanCfafs". 
Não há vitoriosos permanentes, .nem derrotados 
que o sejam sempre. Então, o que é importante, 
neste caso, é que nós estamos debatendo uma 
crise federal. A vitória do PMDB foi uma· vitória 
nos Estados, porque era o partido majoritário. 
Mas V. EX' foi do MDB. V. Ex' sabe qi.larifo tempo 
levou o seu partido para ter uma Bancada menor 
do que aquela que o PFL consegüili nas ornas. 
Foram 11 anos para chegar a números do que 
nós, em um ano e meio. Que derrota estranha 
essa que nós tivemos. Que derrOta reaJmente aca- -
chapante esta que nos permitiu resultados, em 
um ano; superiores aos- dez anos de seu Partido 
de origem. E não estou ·cond~nando seu partido, 
estou fazendo um mero registro histórico, avivi:m· 

do a memória sempre tão valiosa e tão pertinente 
de V. Ex! e procurando colocar as coisas ·num 
plano nâo das questões pessoais, regionais, dos 
cargos, porque se um Partido colocou a situação 
de maneira muito mais larga foi o PFL; nós esta~ 
i'ntiS Colo_cando à disposição os_ cargos gevema
rrie-ritals~- Houve uma renúncia e demais <::oloca
çOes à cfisposição. V. Ex"' não se apressem: a 
pressa é-inimiga da perfeição e os juízes, por in~ 
condusos, podem ser injustos. Mas V. E# have
rão de compor essa coligação difícil da extrema 
direita com a extrema esquerda dentro do seu 
Partido, e terá o direito de ficar com todo o Gover~ 
nt> ·para si. Terão 100% dos cargos, das verbas, 
poderão empregar tantos quantos querem, e mais 
a mais~ não _fale mais, Uder, que o PFL tem preo
cupações com Cargos e com nomeações, cõrno 
eJ11-, alguns apàrtes que ouvi aqui, porque 80% 
dos cargos de-confia,nça, que não correspondem 
ao resultados das urnas, estão ocupados por cor
regellonários seus, indic:ados por correligionários 
seus. 

, O Sli.. FERr!ANDO HENruQUE CARDO· 
~O - Agradeço este discurso de V. Ex", longo 
disCurso com o qual aprendi muito. 

Mas recorQei~me do seguinte: outro dia li no 
jonlal O Gl06o, em ·uma coluna política, uma 
n_pta que se chamava "O Sofista" e se referia 
a mim. Referia-se a rriim porque - não sei_ se 
é_irijusto- eJ.1 d\S?era algo que parecia que não 
levava a uma dinâmica. Eu dissera o seguinte: 
que o PMDB nunca faltou ao Governo na esfera 
administrativa, V. Ex' é testemunha disto, a_qui e 
na Câmara. Mas houve um projeto goVemamenta1 
que tivesse sido jamais recusado. E que, não obs
tante, entendíamos que a_ ASsembléia Nadona1 
Constituinte não ~~a da esfera de competência 
do Governo_ e que qualquer intert'erêricia, com 
relação a parlamentarismo ou presidencialismo 
ou _d!,lração de r:nandatq, era inçlevida e não se 
devia oonfundir as coísas, porque estávamos dis
POstos a dar o apoio administrativo, mas não nis
So. E parece ao ar_:ticulista que eu rea sofista, por
que se tratava precisamente da dinâmica que leva 
às questões da Constltuinte. Pois bem, ouvindo 
V. EX' fiquei pensando: V. Ele' - e como já fui 
eu chamado de sofista e não me irritei - V. E.xl' 
é um sofista. 

O Sr. Divaldo S1.1ruagy- Nobre Uder, V. 
Ex_\' me permite um aParte? 

O SR. FERr!ANDO HENruQUE CARDO· 
SO - Um momento, 56 para terminar o meu 
ra-docínlo. 

O Sr. Carlos Chiiarelli - O partido de V. 
Ex" tem boa companhia. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
80 - Acho que vamos dar as mãos juntos. Va
mos fazer ur:na dialêtica desse processo já. 

V. Ex"' começarãm, aqui, exatamente levantan
do um caso individual, falando de um Ministro 
âõPMDB, d-~endo que o Ministro estava envolvido 
em questões que, sem mexer na honra dele, entre
tanto_pairava certa davida sobre a lisura do prece~ 
dimet1i0. V. Ex" partiu ae um caso local e agora 
diz que nós é que estamOs fazendo isto, em caso 
espectfico e pessoal, Agora diz V. Ex" que nós 
é que estamos tentando estadualiz.C).r. Não é bem 
assim. NóS não estamos tentando estadualizar. 
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Nós estamos dizendo outra coisa, que a c:rise lem 
raízes efet.ivas e todos sabem disso, no fato Qe 
que não houve o casamento entre o PMDB e 
o PFL no plano municipal. Esta é que é a n~alida
de. ESta realidade, a qua1 nós todos fomos vitimas 
e eu, dketament~ até, pelo Partid() de V. Ext D_e 
modo que esta é a si~uação real. Não houve uma 
aliança efetiva; houve apenas uma fomla de per
mitir a transição política na esfera federal. 

Eu não estou contestando o argumento de v_. 
Ex". de que__ é necessário _chegar~se ,à hora da 
verC:fade. Ac:ho cjue é. Nós vamo_s chegar a ela 
~eu lhe direi_q __ que me parece· qUe seja a hora 
da- verdade depois de OUvir o .SenadOr Divaldo 
Suruagy e depois o Senador Cid Sabóia de <::ar-
valho. -

O Sr. Pompeu de Sousa - Peço, depois, 
uma aparte, nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENmQUE CARDO
SO ,........,. Pois não, nobre Senador, se o Presidente 
for-benevolente e me parece que não vai ser. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco _Rollperg) 
-_Quero- comuniCar â V. EX' que o seu tempo 
já _está _ultrapassado. 

O SR. FERNArmO HENmQUE CARD0-
80-Emuito. 

O Sr. DivaJdo Suruagy- Gostaria de prestar 
um esclarecimento a respeito do mecanismo da 
aprovação do recurso_ do finor:Por Uma coinci
dência enconttou~se aqui dois Sen~dores que 
cOmpuseram, na qualidade de Gove:rnador:es de 
ES:tãdo, aquele colegiadq maior da ~udene,_ que 
é Q (Qnselh9 Deliberativo. de). Casa. Quando um 
empréstimo tem o interesse _em participa-r de re
cutso'do Finor, primeiro faz uma Carta Consulta. 
Essa Carta Consulta é analisada por todo o corpo 
técnico da Sudene; depois da carta consulta ser 
aProvada aquele projeto, aquela_ obra, aquela em
presa que for Qo inter~sse social e interesse eco
nômlco do Nordeste, então aquilo é transformado 
num projeto que é dissecado pelos esconomistas 
e~ pelos- téchiCos da casa.; depois desse ·exame 
bem profundo e bem apura"do do corpo téc:nlco 
da Sudene - que é um dos _melhores que o 
governo possui, CfUérÓ- dar esse dipõiineritO- é 
que vai para um Conselho que é composto de 
representantes de. todo~ os Ministros, de todos 
os Ministérios, ll.ojé cOin riiUito maior amplitude 
em boa hora, muito mais amplo, com represen-
tantes de todas as lideranças, das confederações 
de trabalhadores, de empresários, e é aprovado 
por esse colegiado. Então, eu gostar:Ja de dar esse 
esclarecime_u._tQ a V. Ex" e à Casa para que não 
se ergue a Jfberdade dÕs reCurso"s de mistérios. 
Não há mistérios a1gum, está todo no dePoimen
to; isso ·aconteceu com o Superintendente José 
Un-s de Albuquerque, aconteceu cOm o Superin
tendente Josê Reinaldo, aconteceu com Dorani 
Sampaio e acontecerá co-m Cario~ Wil§!on se, 
amanhã, ele for nomeado. Isso é um proc:esso, 
é um trâmíte normaf ~ natural. _ ~u gostaria de 
agradecer:_a v: eX" e p'restaréSs'e esclareCimento 
à Casa, para- que não fique pafrando ddvidas a 

-respeito da honorabilidade daqueles que dirigiram 
aSudene. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
So - V.- Ex;\' prestou l:'m esclarecimento, e o 
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Senador Jutahy apenas disse que ele não conse
guiu receber a relação dos beneficiários._ Vamos
tentar obtê-la, agora que teremos a faca e o queijo 
na mão, segundo o Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Jutahy Magalhães - I! tão simples 
como toda a relação. N:ão tem problema nenhum. 

O SR. FERr!ANDO HENRIQUE CARDO
SO - Senador Cld S.<~:bóia_~ CarvaJho. 

O Sr. Cid Sabóla de Carva1ho- Eu gostaria, 
como um aditivo ao pronunciamento de V. Ex•, 
de lembrar que as respostas do Ministro Raphael 
de Almeida Magalhães não são assim tão escas
sas. Tanto assim que a revista Veja, que hoje 
circula em todo o País, traz a sua principal entre
vista com perguntas ao Ministro e as suas respec
tivas respostas, e muitas dessas respostas atende
rão sobremaneira à curioSidade-do Senador João 
Menezes, que muito gosta de recortes de jornais, 
e sugiro que na próxima sessão traga mais este 
da Veja. Somente isso. 

O SR. FERr!ANDO HENRIQUE CARDO
SO - Senador Pompeu de SOu_s~. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Meu caro Uder, 
eu serei breve, mas gostaria de louvar o espírito 
de benevolência, até diria çle __ ç_aridade cristã, de 
V. Ex-, na interpretação dos acontedmen_tos políti
cos desencadeados pela intempestiva decfsão do 
PFL; e até, perseguindo o exemplo do no~ r: Sena
dor João Menezes, que pediu a transcnçao nos 
Anais do editorial de O Globo, eu gostaria de 
solicitar a inclusão nos Anais de _uma publlca_ção 
rea1mente excepcional - eu, cOmo -velho j0n1a
lista que sou, considero ~go exc.epcional_a maté
ria que saiu na primeira página do Caderno BE 
de Domingo do Jornal do Brasil, assinada pelo 
jornalista Roberto Benevides, sob o titulo: "O ?as
telão do PFL". 

Não é nem entrevista, nem reportagem e nem 
noticia. é: uma crónica com uma admirável pene
tração na sociologia política que se esconde por 
trás de tantos artifícios, de tantos argumentos; 
mas na verdade -e eu, volto a repetir, fiz um 
longo parêntese para louvar o. espfrito caridoso 
de V. EX'-nós estamos diant~ de Ul"fl co~ovepte 
caso de orfandade, os nossos amigos do PFL. 
isto é. o PFL todo está órfão do Poder; ep.tã_o, 
é natural que eles chorem, que eles estejam a 
carpir a orfandade. Carpir orfandade constlt!li_a)go 
legítimo, como os filhos que perdem o regaço 
matemo; pois eles estão acostumados <:!O tépido 
aconchego do regaç·o e_ d_as regalias do regaço 
do Poder. Porque o PFL de hoje é o_- PDS de 
ontem e Arena de anteontem, acostumado aos 
longas 20 anos e 11 meses de aconchega desde 
regaço tépido, ao aconchego ... 

O Sr. Carlos Chiarelll- Cuidado, Senador, 
que há muitos peemedebistas do PDS e da (\RE
NA de ontem. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Não será esse 
o meu caso: eu estou na aposição quase desde 
que nasci, eu estou na oposição desde 1930. Na 
verdade eles estão saudosos das galas e das gra
ças do Poder e acostumados n_ãQ ao Poder demo
crático, mas ao Poder regalista, _ao regalismo que 
levava a regalias. De forma que nàda mais com
preensível do que toda essa olfandade. Muito_lou-

vo a V. Ex" por essa sua piedade diante desse 
lamentável, desse triste, desse comovente caso 
de orf.:indade, qUe~ ãlías. através da brtlhante inter
venção dç Ud~r Carlos Chiarem,_ do meu amigo 
Carlos Chiarelli - que eu chamava até ontem 
de nosso ihfiel aliada e hoje.ê nosso fiel advers4rio 
-, até nis_so S. EX' freudianamente se _entregou 
e entregou as motivações de seu partido, quando 
reclamou intensamente o direito de apoiar o Go
verno. Quem é que apóia? Quem é que não apóia? 
Quero dizer: se S. E.s querem continuar a apoiar, 
apóiem o Governo. Com o PMDB, sem PMDB, 
mas fiquem no Governo se quiserem. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não 
passo me alongar. Apenas para uma reiteração. 
Quando disse aqui que era Líder do PMDB e não 
'do Governo, é porque isso é- uma realidade. Não 
se trata, absolutamente, que eu esteja querendo 
fazer, nesta altura, a que o_PfLfez, ao contrário. 
Nesta altura acho que nós· precisamos ajudar o 
Presidente_ da Repúbl!ca a sair do impasse no 
qual fo_i col_ocado. E vamos ajudá-lo. 

Mas quero dizer; antes de termin~_r, que me 
parece o seguinte: o· gesto do PFL. Vamos es
quecer os motivas; estes nós sabemos quais são. 
Todo o País sabe. Nós sabemos que a crise poli~ 
tica.que existe é r_eal, vem do fato de que, _efetiva
mente, não houve uma mudança suficiente das 
estrUturas políticas no aras~. e que essa coabi
tação não teve regras institucionais para mante-la 
e que, depois das eleições de 15 de novembro 
da ano passado, não houve nenhuma mudança 
de Mioisté:riQ. _nenhuma, como se nada tivess~_ 
ocorrido no País. Não ho_uve e a Cruzado 11 é 
o (esponsável por isso, efetivamente toldou, na
quele momento, a vitória das umas, que foi com
partida mas que não foi passada a limpa. Nós 
continuamos a governar, ou aqueles que gover
naram continuaram a fazê-lo, coma se nada tives
se ocorrido no Brasil. E ocorreu, Isso levou a uma 
desilusão do povo e a um ~ravamento das rela~ 
çóes dentro do goVerno. Não é outra razão pela 
qual nós aqui na Assembléia constituinte, hoje, 
tateamós à busCa de um sistema político que 
impeça que O presidencialismo imperial continue 
criando abstác:ulos a que o Brasil dê um passo 
mãiS.3CHãrite no modo pelo qua"l se dá a condução 
política do proceSsa geral do País. É necessário 
que se faça issO. -

--Agora, realmente, o Presidente tem as mãos 
livres. 

- -O Si-. João Menezes - __ Cira_ças ao PFL 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Graças aos impasses havidas, o PFL saiu 
da frente, Tendo saído da frente, deixou o Presi
dente com_ªs mãos livres. Ele Ú~m uma escolha 
a fazer: vaí goVernar -com a maioria ou com a 
minaria, s6 isso. Se ele decidir governar com a 
maioría, terá um Governa es~el. Se for governar 
com rhínoria, mesmo fazendo de_ conta que 
_é_uma maioria, não terá um Governo estável. É 
só isso. O resto _é quadratura do círculo. Está 
nas mãos do Presidente da República a responsa
bilidade histórica de saber se vai dar um passo 
no__s_entido -d~ fort?~tecer a transição democrática 
ou se vai preferir continuar fazendo arabescos, 
a ver se mantém o artificial. E o artifiCial é esse 
c;:asarnento, que não foi suficientemente susten-
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tando pelas umas e que depois ·continuou quase 
num divórcio. Agora, já houve divórcio. É ess~ 
a questão. 

A meu ver, a PFL tem até o dever de dizer 
ao Presidente que nãO faça isso, que não os tome 
como eixo da política brasileira, porque não há 
condições no parlamento para que assim seja 
feita a sustentação: 

O Sr. JoãO Menezes - EstamÕs de acordo. 

O SR. FERr!ANDO HENRIQUE CARDO
SO - Não há condições nesta Casa para existir 
sustentação,- sendo ao redor da maioria. E não 
adianta dizer que esta maioria tem uma variação 
que vai da direita à esquerda. É verdade. Mas 
os Partidos grandes e modernos são assim. Os 
menores têm as_ variações mais obscurecidas, 
mas elas também existem. Não é por aí que_ se 
impede o desenvolvimento de um processo de 
GOverno;- maS a tentatiVã permanente de fazer 
com que a·maío"r1a: nãõ marrae. Ou manda a maio-
ria ou é melhor ir para a dltadura. ____ _ 

o sr: João Menezes - Permit~-me v. ~ 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Perdão EJc!', estou tenninando. 

O Sr. João Menezes- Gostaria do aparte 
antes que V. EX" -temiine. 

O SR. FERr!ANDO HENRIQUE CARDO
SO - No governo democrático em que o voto 
prima a regra é simples. Feita a maioria, ela opera. 
Não importa que nesta transição a Presidente da 
República não tenha sido eleito. como nãQ 9 foi, 
pelo voto popular. sua Excelência foi .sustentado 
par uma maiorira c precisa dessa sustentação, 
mais ainda quando essa maioria tem o voto popu
lar. Sustentação para quê? Para cumprir os capri
chos de Sua Excelência? Não é o caso. O Presi
dente da República não é de exigências capricho
sas. Não. Trata-se de sustentar um programa que 
é a programa da maioria, senão não há demo
cracia. Por isso, rebelei-me tantas v~es, e_ com 
toda tranqüilidade, e ãssim continuarei. As tenta
tivas de fazer a formação de uma fa1sa maioria, 
maioria acorvadada, maioria que é chamada para 
assinar um ma_nifesto, maJoria_ que vem _a tr~co 
de cargos, isso não é democracia, e sim diente~ 
llsma podre o que não res_olve os problemas do 
Brasil. Agora_ é a hora! A maioria é uma só. É 
a que se formou historicamente, é a que se for
mou solidarizando relações políticas e o que se 
construiu na uma. qualquer outra. tentçrtiv"- de 
maioria não dará certo, porque encontrará oposi
tores fumes. Pode até não ser a maior parte, mas 
serão suficientemente firmes para impedir que 
essa frouxa maioria que, eventualmente, se cons
-trua possa funcionar. Não funcionará. Num regi~ 
me de liberdade não funcionará. Essa é a questão. 

Portanto, V. Ex!"! tiv~ram o condão de pennitir 
qUe, hoje, possamos dizer com franqueza ao País 
que é assim, e que V. Ex!"l já estão c:omeç~do 
a cumprir e muito bem o papel de oposição. Oxa
lá, a Presidente da República entenda isso etfonne 
o seu Goveni.o, livremente, mas não livre do povo, 
com·o povo que elegeu bem ou mal, um conjunto 
de for~as que é majoritário. Ou Se aceita essa 
verdade elementar ou vamos ter uma trai).sição 
demo-crática entúpída. E ai, sim, estarei contra. 
Não estarei conb:a por quaisquer razões de inte-
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resse pessoal ou partidário. para sair desse Partido 
e _entrar naquele. Disse e repitõ, aqui, e disse tantas 
vezes, porque sQu, em priineiro lui_gar, democrata, 
só depois peemedebista: para mim, va_le a demo
cracia, e agora trata-se da democradª. _ _ 

Por isso que me rebelo com toda- tranqUilidade, 
quando vejo que há manobras, no meu P<l:~_do 
e nos outros partidos, para a criação de maiorias 
artificias. E é por isso que me parece que a confu
são, o sofisma_ não está!m) dizer que é possível 
dar o apoio administrtivo, inas dizer: na Consti
tuinte não, porque a COnstituinte não es~ ligac?a 
a interesse de UIT). Govemo,-eSfã ligada ao inte
resse permanente do PaíS. -- - -- - · · - ·- ~-~-

0 Sr. João Me_nezes - Permite V. Ex- Um 
aparte? _ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. João Menezes- Tenho pena, até, de 
interromper o brilhantismo da exposição que faz 
V. Ex-, mas há um ponto que devemos esclarecer. 
V. EX fala em maíoría, o G6verrio precisa governar 
com a maioria. Também estou de acordo. Mas 
quem é a maioria, hoje, aqui? Qual é o Partido 
da mÇ~foría? - -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Olhe em volta desta Casa, ~! 

O Sr. João Menezes - I:: o Partido de V. 
Ex- Que é a miàioria? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Olhe em volta, aqui que estamos todos 
nós. 

O Sr. João Menezes - Aí, sim, acho que 
o Presidente da Repúblíca tem que governar com 
a maioria, com a maioria que possa, realrilerite, 
garantir um programa de governo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Da maioria ... 

O Sr .. João Menezes - Não, o PMDB não 
é maioria, V. Ex!' sabe. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - v. Ext disse que o PMDB é maioria, V. 
fr já discutiu essa questão. 

O Sr. João Menezes - V. Ex' quer dizer, 
aqui, que o PMDB é ffiãioria? Não é. V. Ex- sabe 
muito bem, que o PMDB não tem segurança para 
garantir a maioria. Depois, o poder está dividido, 
V. Ex" sabe disso. V. ~~ çpm muita inteligência, 
está procurando tirar parttdo de uma coisa míni
ma, o que admiro, aliás, a forma de V. Ex• falar, 
mas tenho c.erteza que V. EX' sabe qUe o PMDB 
não pode repres_entar uma maiOría para garantir 
uma estabilidade democrática que V. Ex- quer. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Essa é a ra~ de toda a dítkuldade, é não 
aceitar o óbvio que a maioria é maioria. Que nós 
do PMDB não pensamos da mesma maneíra, é 
verdade, mas nós estamos _aqui todos - todos 
não, somos poucos hoje - com muita v~riaçã_o 
de opinião entre nós. Asseguro a V. Ex-_ que o 
que eu disse aquí eu falei por todos._ Para dizer 
aqui o que disse, fa1ei por todos, da esquerda 
à direita do PMDB, capaz de se unirem como 
estão unidos nesta postura, porque essa postura 
não é a postura do oportunismo, é da responsa
bilidade histórica da transição, 
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f\gora, se. quiser tergiversar e_ fazer como se 
faiia, como .os golpistas ao pasSaCIO -fa;ctam, que 
era neg<:~:r r~iteradamfmte a existência de qualquer 
maioria, Porque ela não é v_erdadeira, então,_ não 
há possibilidade da democracia. A verdade da 
def!l~~~~_cia se estabel~ce pelo _vpto, nã<;> h~ outra. 

-o Sr. Carlos Chiarent- Pennite-me V. Ex" 
uni" rápido aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO --::- Pois não, se for rápido. 

O Sr. Carlos ChiareiU- Apenas ê que essa 
frase que \~._f-?<" 'diz agora é exatamente aquela 
que costumeiramente dizia. a liderança da Arena, 
quanao... -=--- -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-V. EX' conhece bem, eu nâ.o tive nenhuma 
l:E!l~_ção com essa !iderança. - · 

O Sr. Carlos Chlarelli - ... V. ~ usa, sem 
direito, eu gostaria que V. EX" respeitasse os direi
tos autorais, porque está rigorosamente repe
tindo esse fundamento de que a maioria-é màJoria, 
e ..apenas eu lhe pondero algo, que me parece 
perfeitamente pertinente. No caso, a situação é 
absolutamente tranQüila. Eu Só-gostaria que essa 
m.3rlifestação de V. Ex- fosse unânime em seu 
Partido. Por que, ainda neste o fini de semana, -
·me permite só uma rápida consideração -lemos 
em vários jamais Governadores, dizendq da indis~ 
pensabilidade, aliás, OOvei"nador do meu EStado, 
de que Se preserve a quaJquer preço a:·campo~ 
siç_ã_9 de forças,_ para que o_ Governo tenha real 
sustentaÇão e possa. efetivamente, ter a solid.ez 

·-nece--ssária. E é urrr homem que merece a nosa 
_consideração, é um c:-orrel!gionário seu~ Vice-Pre~ 
sidente do-seu Partidq. - · 

- Então, o que eu gostaria é que o PMDB se 
fixasse nessa linha, só numa linha. Isto é, ele tem 
uma maioria formal, ninguéffi questionou este 
aspectO, ele tem extremas dificuldades em fazer 
com que essa maiorta formal componha-se uni
fermente, e V. Ex!' também sabe, se não renegar 
a eVÍdênda, e qúe o- PMDB coloque a questão 
nesses termos ao Presidente da Repúbli(::a. OU 
S. Ex!' que é maioria assume na plenitude ou não 
.assume, E nós, absolutamente, não estamos nem 
exigindo, nem impondo, nem, de maneira nenhu
ma, criando constrangimentos ao Senhor Presi
dente, apenas que o PMDB diga: só governamos, 
apenas nós ficaremos no GOverno; porque garan
tiremos a maio"ria indispensável e cada um seguirá 
o seu ·caminho e nós teremos a postura absoluta
mente digna de ficarmos com independência, 
coro uma al!tonomia para faZer aquela tarefa que 
·compreende ·a quem não está Tto Governo, e que 
hã? _parece naQa-~nOvãdOr:-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -V. Ex" me permitirá. Em primeiro lugar, 
eu nunca participei da Arena e não SE! i quais eram 
os atas. Entretanto, se a afirmação é de que na 
democracia a maioria governa, não há dúvida, 
-apenaS eu preciso saber se havia democracia ou 
não, e a Arena sustentou a ditadura no Brasil. 
Está é a diferença. -sustentou a ditadura no Brasil. 
Esta é a diferença terminante, no meu modO -de 
ver, Nada mais a dizer. 

O Sr. Carlos ChiareUi- Quem tem que la
menta_r ê a sua bancada. 
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Não, isso é outr-a. questão, as_ pessoas 
mudam e v. Ex' mesmo mudou, deixou de _apoiar 
o_ PreSidente _Andre(lZ.Za para apoiar o Presidente 
José ~Samey. T éu JOu\19 V. Ex.' por ter deixado 
o _An.:Jr~~,pel~ José Sãiney~' - ·' ~ ·· 

ó Sr. C:ãriQS Chlarelli -:-Se você fosse per~ 
gõntár_ã_ sua baOCaôã-,-àlTíetade-dela era da Are-ria. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Eu acho que é perfeit.amente-·ra:zoâvel que 
as pessoas mudem- de: posição. O que e_u não 
acho razoável é QIJ.~ se_ diga! que se faça uma 
comparação entre um Partido que susteritói..l a
ditadu[a e um Partido que s'usteritâu ·a-d~o
craaa. J;:Stã -e a âiferen~a. Esta é a- difereflçá;-e 
esta diferença-~ fundal"[l_en~l. 

O Sr. Carlos Chiarem - Essa .é sua inspi
f?.s:ão. _ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Não, a inspiração é oposta. EStou dizendo 
pela democ_racia e não para sustentar a ditadura. 
Ponto doiS: se me permite. Com 'relação à j>oslção 
do PFL e do PMDB. Não é- O PMb_B quem -diz 
que não quer que o PFL participe do Governo, 
é o PFl _que diz que essa convivência é impra
ticáveL 
_ D que nós dizemos é outra ·coisa: é que o pro
grama de Governo há de ser o Qa _maioria. É 
6 ptbg'rama de Governo que está em jogO. Há 
de ser o da maioria. Se o programa fOr o da 
maioria, conta com a· apoio da m_aioria, com difi
cUldades. Eu não darei mais apartes. 

- .Ó Sr. Cal-iOs Chiarreli ·- Permite-roê Urif 
â,D.irte? A PO!ítka dO G~weiTló" ~ oütrà. 

-O.SR.CFERNANDO HENRIQUE cARDo-
50 - Eu não darei mais ape1rtes. V. Ex" não 
está faze11do jus à inteligência de que dispõe, utili
zando um argumento menor, .i:lí"slrri, nUmã dis
cussão maipr,A questão do ProQrama é eSsendal. 

Estamos dispoStos a apoiar um programa de 
Ciovemo. Eu não estou disposto - não -~Nero 
falar pelo que não sei - apoiar pessoas, porque 
isso não leva à democracia. Mas estou disposto 
a apoiar um programa de Governo. 

Acho mais: se esse programa for compartilhado 
por outras forças políticas, é melhor e não pior. 
O que não é poss1ve\ é a guerra permanente, 
porque há visões diferentes quanto ao que fazer 
na conjuntur_a_poHtica braSii€ira. Isso é que leva 
ao zique zague. E nesse sentido é que _levo o 
fato de que, hoje, podemos dizer com toda aclare
za isso; -Acho que hoJe há muito mais unidade 
no PMDB do que havia há 15 dias, exatamente 
porque o PMDB setiu a responsabllidade histórica 
de_ que os _companheiros, tendo abandonado o 
barco da transição e_ alguns - não são os aqui 
presentes - tendO levado o -Presidente, a todo 
instante, tentado fazer com que o Presldene crie 
niãiorias, estão levando o País para um caminhO 
arriscado. E o PMDB. sentindo isso, prefere o cá
minha da responsabilidade. 

Sr. Presidente e Srs .. .Senadores, eu não queria 
transformar esse nosso debate desta tarde 'em 
a1guma coisa de tão ve_emente, como fu(levado 
a fazê-lo, graças à permanente, simpática e percU
dente instigação do Senador do PFL. Mas vejam 
quanto_nós estamos lucrando com o fato_de_ que 
o PFL começa a ser Oposição: É wnà beleza. 
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O -dia que ci PFC fOr reaJrTieilte Oposição será 
uma grande Oposição e _ensejará um bom Gov_er
no. Vamos esperar que isso seja breve. 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Sobre a mesa, -comunicações que serão lidos 
pelo Sr. Primeirri-Secretário. 

São lidas as seguintes: 

Em 2 de outubro de 1987 

Senhor Presidente _ 
Tenho a honra de comunicar ~ Vq_~~ ÇX.ce

lência que me ausentarei.Qq_Pais_a partir de 3 
de outubro, para, devidamente autorizado pelo 
Senado, na formª do art. 3!5, § 2 9 da Cõnstitu1Ção, 
e art. 44 do Regimento Interno, participar, cómci 
observador Parlamentar, da QUadragésima Se
gunda Sessão da Organização das Nações Uni
das. 

Atenciosas saudações, -Mauro Benevides. 

Em 2 de outubro de 1987. 

Senhor Presidente 
Tenho· a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País a partir de 2 
de outubro, para, devidamente autorizado pelo 
Senado, na forma do art. 3_6, § 2° da Constituição, 
e art 44 do Regimento Interno, participar, como 
observador Parlamentar, da Quadragésima Se
guncia Sessão da Organização das Nações Uni
das. 

Atenciosas saudações, - José Agrlplno 
Mala. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-0-expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

São lidos _os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N• 156, de 1987 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea "b", do Regimento Interno, para a Mensa
gem n• 146, de 1987 (n' 243187, na origem), 
que autoriza o Governo do .E.~tªdo do Rio Gránde 
do Su1 a elevar, em c ará ter excepcional e tempora
riamente, o limite de s_eu endividamento. 

Sala das Sessões, 5 -de outubro de 1987. -
Carlos Chiarelli - Fernando Henrique Car
doso. 

REQUERIMENTO 
N• 157, de 1987 

Requeremos urgência, nos termos-do art. 371, 
alínea "b", do Regimento Interno, para a Mensa
gem no 147, de 1987 (n° 244/87, na origem), 
relativa à proposta para que seja autorizado o Go
verno ·do Estado do Rio Grande do Su1 a elevar, 
em caráter ex:cepdonal e temporariamente, o limi
te de seu endMdamento. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1987.
Carlos Chiarem - Fernando Henrique Car
doso. 
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-_-0-SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- OS reC)uerimentos lidos serão votados após 
a Ordenl ão Dia, na forma dó art. 375, inciso 
U, do Regimento Interno._ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

- lt~~ 1: 

Vo-tação, em turno único, do Requerimento 
no 19, de 1987, de autoria do Senador Severo 
Gomes, solicitando, nos termos do art. 367-

-do Reg_imento lnte_(!19.9 desarquivamento do 
Projeto de Lei do_ senado n~ 99, de 1986, 
de sua autoria, que estabele_ce medidas de 
proteção aos interesses brasileiros contra 
práticas discriminatórias a dotadas por outros 
países. 

Em votaçãO o re:_qu_erimento. 
Os Srs. Senado_res que o aprovam queiram per

manecer sente~dos. (Pau_sa.) 
Aprovado. -- - -
Aprovado~ o Projeto de Lei _do Se_nado n<> 99, 

dti986,_ser_á desarquivado. 

- O SR. PRESIDENTE (Fi--aridsCo Rollemberg} 
...... Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
no 36, de f987, de autoria do Senadof Pom~ 
peu de Sousa, solicitando, nos__ termos do 
art. 3_67, do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n" 114, 
de__l984, do Senador Henrigue Santillo, que_ 
"dispõe sobre a criação de um conselho de 

, d_e&envolvimento para a Região Geoeconô-
mica de Brasília". -

EmvotãÇãÕ. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado, o Projeto de Lei do Senado n~ 114, 

de 1_984, será deSarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem3: 

Vqtação, em turno único, do RegimentO 
_n" 51, de 1987, de autoria do Senador Ro
berto Campos, solicitando, nos termos do 
arl 367 do Regimento Interno, o desãrqui- -
vamento do Projeto de Lei do Senado n?133, 
de 1983, de sua autoria, que reforça o Fundo 
de Assistência ao Desemprego e dispõe so
bre o auxilio-desemprego. 

Em vOtação. _ 
Os Srs... Senadores que o aprovam qUeiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado, o Projeto de Lei do Seriado no 133, 

de 1983,-será desarquivado. 

Q SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem4: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
~ n~ 103, de 1987, de autoria do Senador'Jar

bas Passarinho, solicitando, nos termos do 
art. ~61 do Regimento Interno, o desarqui· 
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vamento do Projeto de Lei dO Seriado n9 2.62, 
de 1979, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que estabelece condições Pará a 
transferência do controle do capital de em
presa nacionaJ para pessoa jurídica_ estran
geira, em tramitação conjunta com o Projeto 
de Lei da Câmará 11' 68, de 1979, que define 
-o· comportamento eXigfvel às empresas que 
operam no territóriO- nadomil-sob o coiltrole 
de capital estrangeiro. 

Em vOtação. -- ----------- --

Q~_S.rs. Senadores qUe o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
-Ãf)rOvado, o __ Pr_ojeto de Lei dO Senádó n9-"2õ2. 

de_l979, será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem5: 

Votação, em turno único, d_o Requerimento 
n9J45, de 1987, de autoria do SenadorTeo
tônio Vilela Filho,_solicítao_d_o, nos termoS -re
gimentais, informações junto ao Ministério 
das Minas e Energia relativas a lnceÍltivos 
concedidos na área de energia elétrlca a 
grandes consuinidores. -

Em votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
-Item 6: 

Votação, _em turno único, dó Requerimento 
11' 149, de 1987, de autoria do Senador Juta
hy Magalhães, solicitando, nos termos regi
mentais, informações junto ao Banco teritiâl 
com a finalidade de instruir a tramitação do 
Projeto de Lei do Senado n9 1 O 1, de 1984. 

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

mane<:er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidênica fará cumprir a deliberação do 

plenário. 

O SR. PRESIDENTE (FranciscO ROnEmiberg) 
-lten:a 7: 

Discussão, em turno único; do Projeto de 
Lei da Ornara n9 20, de 1987 (n~ 3/87, na 
or_igem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre o aproveita
mento dos servidores da Empresa de: Enge-

-- -nnana-e-construção de Obras Especiãis SA 
- Ecex, no Departamento Nacional de Es-
tradas _ _de Rodagem - DNER (Dependendo 
de parecer.) -

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de 31 de agosto último, tendo a sua 
discussão adiada a re_querlmento dos Srs. Sena
dOres Carlos Chi_arelli e Raimundo Lira, para a 
presenta sessão. 

Nos termos do art. 6o da Resolução n" 1, de 
1987, designo o nobre Senador José_Fogaça para 
emitir parecer. 



O SR. JOS~ FOGAÇA (PMDB -RS. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Originário do Poder ExecutivO, ve_m para exame 
desta Casa, após ter sido aprovado na Câmara 
dos Deputados, o presente projeto de Lei que 
visa a aproveitar servid9res da desativada Empre
sa de Engenharia e Construção de Obras Espe
ciais S/A - ECEX, no Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem - DNER. 

Conforme exposição de motivos do Mini~tr~ 
da Administração, a ECEX. e_mpresa· vinculada 
ao Ministério dos Transportes, foi desativada con
soante_ processo de liquidação, por força da Reso
lução nn 5, de 24 de fevereiro d~ 1986, do Conse-
lho lnterministerial de p_riv'!ltização. --- --

Os servidores a serem amparados pelo pre
sente projeto de lei somam o tOtal-de 1225, dos 
quais 687 já pertencem ao -sist~ma de operação 
de pesagem de veículos localizados e_rn várias 
unidades federadas. . _ . ~ 

Justifica, ainda, aquela autoridade que o apro
veitamento do pessoal da ECEX no DNER se 
impõe pela necessidade de não sofrerem solução 
de continuidade qs programas pertinentes àquela 
autarquia. 

Conforme consta da proposição, o aproveita
mento dar-se~á nos termos do Decreto-Lei n9 

2280, de ]6 de dezembfo de 1.985, o qual criou, 
mediante transforma~ão, e sem aumento de des
pesa, empregos no Plano de Classificação de Car
gos, ''necessários à classificação dos atuais servi· 
dores contratados pelos órgãos da Administração 
Federal direta ou autarquias federais, para desem
penho de atividades de caráter permanente e retri· 
buídos com recursos de pessoal". 

Prevê, o dtado decreto--lei, que os servidores 
serão c::lassificados após habilitação em processo 
seletivo interno. 

Diante do exposto, e levando-se em conta o 
alcance administrativo d~sta medida, somos de 
parecer favorável à aprovação do presente Projeto 
de Lei. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (FráO.cisco Rollemberg) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
co. --

Sobre a mesa, emendas que vão ser lidas .Pelo 
Sr. primeiro-Secretário. 

São lidas as seguintes: 

EMENDAS DE PLENARIO 

Ao Projeto de Lei da Câmara n' 
20, de 1987 (n• 3/87, na origem), que 
dispõe sobre o aproveitamento dos ser
vidores da Empresa de Engenharia e 
Construção de Obras Especiais S.A 
(ECEX.). no Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER). 

EMENDAN•l 

Acrescente o seguinte § )9 ao art. 1 ~ do Projeto 
de Lei n" 2_0/87. 
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(DNER), incluídos no Plano de Oassificação de 
Carg-os de que trata a Lei n9 5.645, de 10 de 
derernbro de_ 1970 e. portadores de diploma de 
nível superior; ou habilitação legal equivalente..se-
rão aproveitados nas categorias funcionais de ní~ 
vel superior, nos termos do art. 39 do decreto-Lei 
t1'1 22ao, de 16 de dezembro de 1985. 

Justificação 

Todos os sE;iVidôreS de nível m-i!diô do departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER), incluídos no Plano de classificação de 
Cargos, d~ que trata a Lei no 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, ingresSaram no serviço públi
co atravé~ de processo ctemocrático e <::onstitu
clonal do coricurso Público, riluitas vezes enfren
tando a concorrência de milhares de candidatos. 

D~po_is de_ admitidos por conc-urso públicO, 
com esforço e tenaddade~ muitos deles concluí~ 
ram um cursO superióf. 
~N_ovamente sentem-se prejudicados e injusti

çados dentro de se_u próprio órgão de origem 
com o tratamento diferenciado, que será adotado 
para o enquadramento do pessoal que trafil o 
Projeto de lei no 20/87 (n°3/87, na Casa de O_ri
gem), nos termos do decreto-Lei 0° 2.280/85, es
pedficamente no que se refere ao processo sele
tive, pois enquanto para todos os servidores que 
até Q presente momento estão incluíd.os no Plano 
de Classificação de CargOs, e ex@do, para ascen
der ao nível S~:Jperior prova escrita ou mesmo cOn-~ 
cursli:R_~blico, a"os amparados pelo projeto çté 
lei mencionãdo, a inclusão será procesSada me
di~mte símj)les avaliação interna, nos moldes da 
Instrus.ãq Normativa no 174, de 17-12-85, tendo 
em-viSta ó disposto no ~rt. 11 do Decreto-Lei 
n' 2.280/85. 

- - VaJe-nos reSSaltar que o decreto n" 93.964, de 
22-1"-87 e Instrução Normativa n9 191, de25-3-87 
que voltam a liberar a ascenÇão 'funcional, conti
nuam com os critérios de anteriormente adota
dos, o que llão é justo, tais como: oferecer uma 
ou algumas vagas para dezenas de_ servidores, 
não Permitir ao candidato o direito de vista e revi
são de prova ou ainda, dezenas de classificados 
ficarem indefinidamente aguardando a convoca
ç_ão_~~ não vem, visto que as poucas vagas ofere
cidas são ocupadas pelos candidatos dassifica
dos nos primeiros lugares. É uma situaçãO -vexa-
tória. -

-ApafEmtetnente a incorporação do pessoal da 
Empresa de engenharia e Construção de Obras 
Especiais S/ A (ECEX), não causa prejuizo no to
cante às vagas mas na realidade causará, e bas
tante, para a ascenção fucional, pols ~om essa 
incorporação não haverá interesse, por parte do 
órgão, em procurar corrigir esta distorção gnlante, 
pois certamente, como já ocorreu anteriormente 
no "<::aso dos Tabelistas, será incorporado pessoal 
com as m~smas qualificações que a dos pretenw 
dentes servidores do órgão. 

O Projeto de Lei n9 20/87, por ser específico 
para o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER), vem atender as aspirações dos 
servidores de nível médio incluídos no Plano de 
Clé:!ssificação de Cargos -da referida Autarquia, haw 
jã vísta ser mais uma oportunidade para o governo 

Ar!. 1• ............... -- ----·----·· _- de resover casos isolados, como já vem oco r
§ }9 Os atuais servidores de nível médio inte-- rendo. 

grantes dos Quadros e Tabelas Permanentes do Assim sendo, o mínimo que pode ser reinvidi-
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem cada é um _tratamento idêntico e eqüânime para 
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os servidores_que a longos anos se dedicam àque
la autarquia, pois ainda está em vigor o textó legal 
que afirma que to~d_os sãq ig].lais perant_e a lei. 

A_ aprovação da emenda proposta não só repara 
uma gritante injustiça, colocando os sevid_ores 
concursados em igualdade perante os não con· 
cursados, COJ!lQ __ ~mbém s~rvirá de estímul9 ao 
aperfeiçoamento da Administração Pública. 

Sala das Sessões, 5 __ de_outubro de 1987.
Senador J_oão Menezes. 

EMENDAN•2 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art. Para cumprimento das disposições 

desta lei, fica assegurada ao pessoal egresso da 
ECEX. a paridade salarial com os servidores do 
d:~Q~~mento Nacional de Estradas de Rodagem, 
sendo enquadrados de aconlo com a .leg_isl~çã~ 
em vigor. 

Parágrãfo único. Fica assegurada aos técnicos 
do departamento Nadonal de Estradé!I_S de Roda~ 
géin, celetistas ou estatutários, de nivel suPe_iror, 
a percepção das mesmas vantagens e gratifica
ções, excetuadas aquelas de c;aráter individual, 
garantindo-se-lhes a uniformidade de tratamento 
salarial, mesmo que pertençam-a diferentes cate
gorias profissionais. 

Justificação 

o Departamento Nacional de -EStiadas de -Ro
dagem, Autarquia Fede:tal vinculada ao f.'ünistério 
dos Transportes, a1ém de sua condição de execu
tor, é o ~oordenador de todo sistema_ rodoviário 
nacional, cuJo fato o posiciona como órgãO afta
mente especializado e da mais alta relevância para 
os interesses nadonais, 

A própria natureza dos serviç.os que estão ·sob 
sua responsabilidade, faz com que seu quadrO 
de pescai sej~çgmposto de técnicos çlas mais 
diferentes categoriaS' proftsslonais, todos, porém 
engajados na mesma tarefa, que visa a conse
cução plena dos objetivos que lhe são atnbuídos 
regimentalmente, razão por que o conjunto deve 
caminhar uníssono e em perfeita sit).tonia, sem 
distorção de ordem salarial, para que os se1..1s inte
grantes, no exercícfo das suas atividades, nas capi
tais ou nos mais Jongínqüos rincões do País, conti
nuem a perseguir com denodo todas as metas 
programadas pelas autoridades governamentais. 

Sala. ®s Ses_sÇles, 5 de outubro de 1987 -
Senador Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Em discussão o projeto e as_ .duas emend~s. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães, para discutir. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Pára discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi· 
dente: 

Recebi hoje, pela manhã, uma solicitação do 
Senador Ruy Bacelar para chamar a atenção dos 
nossos companheiros do Senado, para a sua 
emenda apresentada a esse projeto. 

Não desejo entrar no mérito da Mensagem Pre
-sidenCial, mas tratar apehas dessa emendc1, por
qUe o SenadorRuy Bacelarteve_sua origem profis
sional exatamente como engenheiro do Oep_arta-
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menta Estadual de Rodagem, da Bah!a! S. Ex' 
solicita, na sua emenda, um tratamento de isono
mia entre todos os servidores que passam a cons
tardo quadro do Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem. 

Parece-me, salvo melhor juízo, que quando soli
citamos isonomia, estamos atendendo exatamen
te àquelas normas constltucioh~is. É por isso que 
peço ao Sr. Relator a atenção devida para essa 
solicitação do Sen~d.or Ruy Bacelar que conhe~ 
bem as questões existentes _no_D_epartamento Na
cional de Estradas de Rodagem, como os diversos 
departamentos estaduais, com os quais S. Ex~ 
conviveu durante toda a sua vida. Por isso, ac;:re
díto que S. Ex" tenha as suas rezões para deter
minar a apresentação desta emenda. 

E solicito que os nossos ~alegas, os Srs. Sena
dores, tenham também a atenção devida para 
este pedido do Senador Ruy Bacelar que merece 
!lPrQy_~ç'ªg. _ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
~Continua em discussão o projeto. 

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro 
a discussão. _ . _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador José fo
gaça, para proferir parecer sobre as Emendas n'?'õ 
1 e 2 de Plenário. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ambas as emendas, tantO "a emenda do Sene
dor Ruy Bacelar, quanto a emenda do eminente 
Senador João Menezes, têm o mesmo objetivo, 
ou seja, buscar a paridade de vencimentos e de 
atividades entre os ~ervidore_s da ECEX e do De-
partamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

Examinando o·conteúdo, os obJetivos sociais 
e o caráter de justiÇa que pretendem essas duas 
emendas, o nosso parecer é favorável. 

E o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- O parecer é f<;lvorável ãs--em~nda_s_ .:w_resen
tadas. 

Em discussão. 
Não havendo que peça a palavra,- encerro a 

discussão. 
A votação da matéria proceder-se-á na sessão 

seguinte, nos termos do art. _79 da Resolução no 
1/87, com redação dada pela Resolução no 54/87. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item8 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

ni9Çãõ de __ entuih_os, quebras~ resíduos de merca
dorias nos tanques dos navios, à pintura e peque
nos reparos, quando não realizados pelas respec-
tivas tripulações. 

Até aqui, essa atividac;le profissional está regida 
pela Lei n9 5.385, de 1968, que, ao ver do ilustre 
auto_r do proje~, o Deputado Malu1y Ne:to. está 
defasada ente· à criã.ÇâO ~ indusã_o da categoria 
no quadro da Confederação Nacional dos Traba
lf:ladores em Transportes Marítimos, Fluvia_is e_l).é-__ 
reos. 

Pelo que se verifica da "Justificação" do projeto 
e dos pareceres oferecidos pelas Comissões Téc
nicas_ da Casa de ·origem, compreende-se que 
O seu obJetivo piirilãêlaJ é corrigir uma série de 
distorções que ocorrem no âmbito dessas ativida

--des portuárias, especialmente no que se refere 
à discriminação de trabalhadores, ao c:l.esprestígio 
dos sindicatos de trabalhadores avulsos e à sone
gação de contribuições previdenciárias e de en
·cargos soc_iªís. 

Quanto ao primeiro aspecto, o que ocorre é 
-- -que, facultando a lei vigente a realização daqueles 

serviços por meio de firmas empreiteiras, pratica
mente são estas que dominam o mercado de 
trabalho, relegando ao ostracismo centenas de 
_t.(a~hadores em cada porto, ao mesmo tempo 
em que obrigam seus próprios empregados a 
um regime de trabalho contínuo e desumano. 

, __ Qra, como s~ sabe, é grande o número de 
traPalhadores avulsos na orla marítima, que, agru
pados em sindicatos, realiia"rTI aS ma[s _diversas 
@refas, de natureza temporária, geralmente adstri
tas ao temPo de permanência- do navio no cais. 
Vindo o Ministério do Trabalho a reconhecer, ofi
_cialmente, uma dessas atividades, como seja a 
do trabalho de bloco_. cumpre ao legislador atua
lizar._ª narina legal, de modo a as:segurar à nova 
categoria reais perspectivas de trabalho. 

Nesse sentido, circuns_creve o projeto o exer
cício da atividade à referida_ categoria, ficando im
plicita a vedação da contratãçao de intermediários 
ou de empreiteiras, ao mesmo tempo em que 
permite o saneamento das irregularidades já 
apontadas. 
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Dentro_ desse oQjetivo, que nos. parece relevan
te, e, tendo em vista que, quanto aos demais as
pectos, o projeto aperfeiçoa e atualiza a legislação 
vigente, opinamos pela sua aprovação. 

E o parecer. · 

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discusssão, _ 

A votação da matéria proceder-s_e-á rla sessão 
segLiínte, nos termos do aJt 7o da Resolução n9 
1/87, com a redação_ dada pela R_esolução n9 

54187. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco_RollemQerg) 
-ltem9 

Mensagem n9 146, de 1987 _ (il,o 243/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul a emitir títulos de- suã respopsa-

. ·btiidade-na-Valor- Se C.l49J-.6~3.367.,20 
(quatrocento~ e noventa e sete milhões, oito
centos e cinqüenta e três mil, trezentos e 
sessenta e sete cruzados e vinte centavos). 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1/87, 
designo o nobre Senador José P~ule> Biso{ para 
proferir o parecer sobre a Mensagem. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PMDB- RS. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores; 

Com_ a Men~gem n9-146, de 198.7, o Senhor 
Presidente da República Submete à deliberação 
do Seitã:do Federal a autorização para que o Go
verno do Rio Grande do Sul possa elevar, em 
carátef exfra011iinário, o limite de er{dividani.eilto 
daquele Estado, a fim de que po~~-emitir títulos 
-de súa reSponsabilidade no valor de Cz$ 
497.853.367,20 {quatrocentos e noventa e sete 
milhões, oitOcentos e ctnqüenta e três mil,_ trezen
tos e sessenta e sete cruzados e vinte centavos), 
destinados ao giro de sua d[vida mobiliária Interna 
vencível no presente exerCÍ!=iO. 

Os títulos terão as s~guintes caracterígt;icas: 

Numeração dos 
PtaJ:o Taxa Periodicidade Modalidade Certificados 

---- de Pagamento 

7 anos 7% a.a semestral ao portador (p) A partir de 001 

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara n9 35_; -de 1987( (no 5.532/85, . b)_ ~nograma de colocações e vencimentos; 
na origem), que dispõe sobre a profiSSão de 
trabalhador de bloco_e_deteanina outras pro
vidências. Dependendo de parecer.) 

Nos. termos do art. e~ da Resolução no 1/87, 
designo o nobre Senador Áureo Mello, para profe
rir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara no 
35/87. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presid~nte e Srs. Sena
dare~ 

Aprovado pela Câmara d_os_ Deputados, chega 
para o exame .desta Casa o presente projeto que 
dispõe sobre o exercício dos seryiç_os .de blocq, 
como tais, defmidos, os que se referem à Umpeza 
e conservação de embarcações mercantes, à re-
I 

- .. 

Colocações Vencimentos 

15/MN/87 15/MAI/91 
15/AG0/87 15/MAI/91 

-·"- 15/Aú0/87 15/MN/91 

Tótai de OTE-RS 

-- -Obs.; A serem colocados com prazo decorrido 
da data de emissão. 

.. _ _f} --~~ .d~ ~locação: através de ofertas pú
blicas, ncrs termos da Resolução jlo 565, de 
20-9-79, deste Banco Central; 

... ' ·=· 
Quantidades de OTE-RS 

1.119.382 - --

1.380.618 
2.179.073 

4.679.073 

d) autorização legiSlativa: Lei n9 6A65, de 
15-12-72 e Decreto n~ 32.""408, de 25-11·86 .. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República manifestou-se favoravelmente à 
emissão. 
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O Banco Central do Brasil, embora rec.onheça 
que o Estado interessado não dispões de condi~ 
ções para assumir qualquer novo compromisso, 
entende que, face à responsabilidade de serem 
resgatados papeis de responsabilidade daquela 
Unidade da Fe.deração vencíveis no corrente exer
dcio de outro modo,- a emiSsa_o-em causã Pode 
ser autorizada pelo Senado Federal em car_4t~r 
excepcional. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos ar)á
logos que têm merecido a aprovação da CaSa, 
tendo em__ vista a _alta r~levância 59"ci~l dO projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, ql.le 
estabelece normas de elaboração le.gis!ativa dO 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Con$tituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômiw 
<:owfmancefro e legai da matéria. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 160, DE 1987. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a emltir titulos de sua 
responsabilidade no valor de Cz$ 
497.853.367,20 (quatrocentos e novenw 
ta e sete mllhões, oitocentos e cinqüenta 
e três mil, trezentos e sessenta e sete 
cruzados e vinte centavos). 

O Senado Feçieral decreta: 

Art. 19 É o Goveroo do Estado do Rio Órande 
do Sul, nos termos do paráQrãfo único do artigo 
3 9 da Resolução. no 6?n5 autorizado a elevar, em 
caráter excepcional o limite de sua díVfda conso
lidada interna para que possa emitir tltulos de 
sua responsabilidade no valor de Cz.$ 
497.853.367,20 (quatrocentos e n.qventa e_ sete 
milhões, oito<:entos e cinqüenta e três mil, tfezenw 
tos e sessenta e sete cr~dos e vinte centavOs). 

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

É o Parecer, Sr, Presidente. 

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proce"der·se::.á na ses.Sao 
seguinte, nos termos do art. 7" da Resolução n~ 
1187. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 10: 

Mensagem n' 147, de 1987 (n' 244187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Rro Gran
de do Sul a eleva~. tempOfãrlâ.mente, em Cz$ 
1.917.745.482,51 (hum bífhão, novecentos 
e dezessete milhõ~~. setecentos e quarenta 
e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois 
cruzados e clnqüenta e um centavos) o mon
tante de sua dívida __ consolidada. (Dependenw 
do de parecer.) 

Nos termos do arl 6? da Resolução, n9 1/87 
designo o nobre Senador J_osê Fogaça para profe
rir parecer. 

DIÁRIO DO CONGRE:;;SO NACIONAL (Seção 11) Outubro de 1987 

Com a Mensagem n9 147, de 1987, o Senhor 
Pr~S~de~le da República submete à deliberação 
do_Sen_adp FllCleral a autorização para que o Esta
do do Rio Grali.de do Sul seja autodzado, em 
carater_ ex,çepdonal, a elevar o limite de seu endivi
damento fuWdo na Resolução no 63n5, do Sena
do Feder~l.-ã._firo Qe que possa emitir 10.559.691 
Obrigações do Tesoüro Esiadual, no Valor nomi
ríaTCie -C'i$ 181,61 (cento e oitenta e um cruzados 
e sessenta- e um centavos) em março de 1987, 
equivalente a (i$ 1.917.745.482,51 (hum bilhão, 
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novecento$ e deze_ssete milhões, setecentos e 
quafenta e çin<:o mil, quatrocentos- e -oitenta e 
dois_ cruzados e dnqüenta e um centavos), desti· 
nados ao complemento de sua d)vida consolidada 
intel-na rriobtltátia. 

Os titulas terão as seguintes caraq~rjsticas: . 

a) quantidade: 10.559.69_1 OTE·RS, equivalen
te, ao valor nomina! reajustado para o mês de 
mar/87 (Cz$ 181,61), a (i$ 1.917.745.482,51' 

b) Características dos títulos: 
-

Numeração dos 
Prazo Taxa Periodlddade Modalidade Certificados 

de Pagamento 

7 anos 7% aa semestral ao portador (p) A partir de 001 

c)· cronograma de colocações e vencimentos: 

Colocações Vencimentos 

set/87 15/ago/91 
setl87 15/nov/91 
set/87 - 15/mai/92 
out/87 15/mai/92 
out/87 15/ago/92 
nov/87 15/ago/92 
nov/87 15/nov/92 

- - dez/87 15/nov/92 

Total de OTE- RS 

Obs.: A Serem c6locados com prazo decorrido 
da da~ de emiSsão. 

d) forma de colocação: através de ofertas 
públicas, --nos te"rfuoS--da Resolução no 565, de 
20.9.79, deste Banco Central: 
e) aUtorizaÇão legiSlativa: 

-Lei n~-6.465, de 15.12.72 e Decreto no 32.408, 
de 25.11.86. 

Examinando as finanças do Estádo, o Banco 
~entrai concluiu que, embora o mesmo não dis
ponha de condições para assumir novos compro
missoS, a difícil situação fmanceira que atravessa 
irfipõSSibilitá~lo-ia de resgatar títulos vencíveis no 
Corfe:i)te .exercido c~o não se realizasse a emis· 
são em estudo. · -

' No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
- logos que têm merecido a aprovação da Casa. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
tistabelece normas de elaboraç_ão legislativa çjo 
Senado Federal durante o período de funciOfia· 
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opiw 
namos favoravelmente sob o_s aspectos econômi
co_-fi_nanceiro e-legal da matéria. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da 
Mensagem nos termos_ do-seguinte: 

PROJETQ.!)E RESOLUÇÃO 
-- ri"'Í6l, DE 1987 

Autoriza o Esià:é:lo do Rio Grande do 
Sul a elevar em Cz$ 1.917.745.482,51 
(hum biUtão, novecentos e dezessete mi~ 
Utões, setecentos e quarenta e cinco mU, 

Quantidade de OTE - RS 

320.927 
2.500-000. - . ----~ -

179.073 
2.370.927 --

629.073 
1.950.927 

608.764 
2.ooo:ooo 
10.559.691 

O Senado Federal resolve: 

Art 1 o É o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, nos termos do parágrafo único do artigo 
3'1 da Resolução no 62n5, do Senado Federal, 
autorizado a emitir 10.559.691 Obrigações do Te-
souro do Estado do Rio Grande _do Su1 no valor 
nominal de Q$ 181.61 em março de 1987, equi
valente a Cz$ 1.917.745.482,51 (hum b11háo, no
vecentos e dezessete milhões, setecentos e qtia~ 
re_nta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois 
cruzados e cinquenta e um centavos) destinados 
ao complemento do giro de sua dívida conso
lidada interna, 

Art ~ Esta ResoluÇão entra em vigor na data 
de sua pubUcação. -

Este, o parecer: 

---'-"--0 $R. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o Pr_ojeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutiRlo, encerro 
a discuSsão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, noS termos do ait. 7o daResolução n9 
1187. 

O SR. PRESIDENTE (Fram:isco Rollemberg) 
-Item 11: 

O Sr- JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para pro-
ferir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senador!~:S: .. 

. ' •' .·~· 

--quatrocentos e oitenta e ~ois Cruzados 
e dnqüenta e wn centavos) a conta de 
seu endividamento Interno • 

Mensa9ern n' 177, de 1987 (n' 278/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada ;i Prefeitura Municipal de Prata, 
Estado de Minas Gerais, ã c6ntratãr operação 
de crédito no valor equivalente, em cruzadOs, 
a 1 oo:ooo;oo Obrigações do T escUrO NaCio-
nal- OTN. (Dependendo de parec::er.) 

. ~. ~: 

·-:>!' 
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Nos termos do art. 6° da Resolução no 1/87, 
designo o Sr. Senador José Paulo 6is_ol para pro
ferir parecer sobre a Mensagem. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PMDB -RS. 
Para proferir parecer.)-Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores, com a Mensagem n" 177, de_ 1987, o Se
nhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal a autorização para que 
a Prefeitura Municipal de Prata (MG) contrate, jun
to à Caixa Económica Federai, esta na qualidade 
de gestora_do Fundo de: Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

Características da Operação 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Prata 
1.2 Localização (sede): Praça XV de Novembro, 

35- CEP 3814p- Prata- MG 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente. em cruzados. a atê 
100.000,00 OTN. 

22 Objetivo: Canalização do córrego Moreira. 
2.3 Prazo: carência: até 3 (três). Amortização: 

10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, -cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o fin~nciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do !CM 
- lmposto sobre Grculaç:ã:o de Mer-cadorias. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 1.144, 
de 14-11-86. 

Segundo a Caixa Econômica Federal, a opera
ção é técnica e financeiramente viável, enqua
drando-se nas normas operacionais do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social_- FAS. 

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

Nos termos _da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de _elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perlodo de funciona~ 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 162, DE 1987. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pra
ta (MG) a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em CIUZados, 
a 100.000,00 OTN, Junto à Caixa Econô
mica FederaL 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Prata (MG), 
nos termos do artigo 29 da Resolução no 93n6, 
alterado pela Resolução no 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor equivalente, em cru:tados, a 
100.000,00 OTN, junto à Caixa Ecõr1ômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. A ope--
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_ração de créd_itQ destina-se ?I çartalização do cór
rego Moreira. 

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

O~sR.'P:RESmENTE: (Francisco Rollemb~rg) 
-Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. A votação da matéria proceder-se_-á 
na sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg 
-Item 12: 

·Mensagem, no 180 (n~ 281/87, na oriQem), 
relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado 
Q~ Minas Gerais, a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, em c('uzados, 
a 450.000,00 ObrigaÇões do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-=-Nos tennos do art. 6~ da Resolução 0° 1/87, 
designo o Sr. Senador Itamar Franco para proferir 
parecer sobre a mensagem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PL - MG. Para 
proferir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n~ 180, de 1987, o Senhor 
Presidente_ da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autori~ção para que a Pre
feitura Municipal de Timóteo contrate, junto à Cãt
xaEconômica Federal, esta na qualidade de ges
tora do Fundo de Apoio do Desenvolvimento So
ciai-F AS, a seguinte operação de crédito: 

Caracteristicas da Operação 

1. Proponente 

1.1 DEmofnirlaÇão: Município. de Ti~6teo/MG 
~2 Localização (Sede): Av. Acesita, no 3.230 

- Timóteo-MG 

2. -Fiitatidarilento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
450.000,00 OJN. 

2.2 Objetivo: Canalização do çórrego Timó
teo. 

2.3 Prazo: Carência: até 03 (três). anos. Amor
tização: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 
triilieSl:ialmente, sendo_ o saldo devedor reajus
tado de ãCordo com o índice de variaÇão das 
OTN. 

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

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do im-
posto sobre Circulaçã.o -de Mercadqrias-ICM. . 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 
962/86, de 20 de maio de 1986. 

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

Nos termos da Resolução n~ 1, de __ l987, que 
estabeJece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante _o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos fÇtvoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e_l_egal_da matéria. 

Assim sendo, conduimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do segUinte: ---

PROJETO DE RESOWÇÃO. 
.~N•163,de1987 " 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ti· 
~óleo (MG_) a contratar operaçãO de cré
dito no valor COJTeSpondente erit cruza• 
dos a 450.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 t a Prefeitura Muriicipal de Timóteo 
(MG), noS terrilos do artigo 2° -da Resolução no 
93n6, alterado pela Restilt.:tção n~ 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera..
ç:ão de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 450.000,00 üTNs junto-à cãtx:a Econômica 
Federal, _esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apolo ao Desenvolvimento Sodal-F AS. A ope
ração de crédito destina-s.e á canalização do Cór

_rego Timót_eo. 
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigo~-na data 

de sua publicação. 

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. A votação da matéria proceder-se~á 

- na sessão s~guinte. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 13: 

-MenSagem no 181, de 1987 (n? 282/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ubá, Es
tado de Minas Gerais, a contratar_ operação 
de crédito no valor correspondente, em cru· 
zados, a 240.000,00.0brigações do Tesouro 
Nacional- Qlli.(Dependendo de" pa~cer .) 

Nos tennos do art. 6° da Resolução n9 1/87, 
designo o nobre Senador [tamar Fr~nco para pro
ferir parecer sobre a mensagem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pa
ra proferir parecer.) -Sr. Presiderite, Srs. ·sena
dores: 

Com a Mensagem n" 181, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Ubá (MG) contrate, junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, a seguinte operação de crédito: 

CaraÇteristicaS da Operação 
1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Ubá/MG 

-_- 12 Localização (sede): Praça São ~nuário, 
238~Ubá-MG 

2. Fmanciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 

240.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: Canalização de córrego. 
23 Prazo: Carência: até 3 (tri!s) anos. Amorti· 

" zação: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juios de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com 9 fndlce de variação das 
OTN. .. . . 

2.5 -Condições de Uberação:o financiamento 
será liberado em parcelas. de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios-FPM. 
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2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
1.750, de 11 de novembro de 1986. 

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

Nos termos da Resolução n" 1, de 1967, que 
estabelece normas de elaboração leQis1ã.Dva do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente. sob os aspectos ec:onômi-
cxrfinanceiro e legal da matéria. __ 

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

PROJETO DE RES~OLUÇÃO 
N' 164, DE 1987 ~ 

AutorizaaPrefeituraMunidpaldeCJbá 
(M.G) a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cru:z;ados a 
240.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipai de Ubã (MG), 

nos termos do art 29 da Resolu~ão n" 93!76, alte
rado pela Resolução n9 H0/85 ambas do Senado 
Federal, autorizada a oonttatar operação de cré
dito no valor correspondente, em- CrUzados, a 
240.000,00 OTN junto à Caixa Econômlca Fede
ral, esta na qualidade de gestorã çlo Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social:-=- FAS. A ope
ração de crédito destina-se à canali~ção de cór
rego. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pubJicação. 

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. A votação da m~téria proc:eder-se-à 
na sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (frandsco Rollemberg} 
-Item 14: 

Mensagem n• 182, de 1987 (n' 283/87, 
na origem), relativa à proposta Para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Várzea 
da Palma, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correSponderite, 
em cruzados, a 77.067,67 O_b_ri.gações do Te
souro Nacional- OTN (Depc:ndendo de pa· 
recer.) 

Nos termos do art. 6°_ da Reso\ução n1 1/87, 
designo o nobre Senador Itamar Franco para pro
ferir parecer so_Qre a Mensagem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PL - MG. Para 
emitir parecer.) --Sr. Presidente, Si"s. Senádores: 
Com a Mensagem n9 182, de 1987,~o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Várzea da Palma (MC} con
trate, junto à Caixa Econômfca Federal, esta na 
qualidade de gestora do fundo de Apoio do De
senvolvimento Social- FAS a seguinte aperaç.!o 
de crédito: 

Caracteristlcas da Operação 
1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Várzea da 

Palma 
1.2 Localização (Sede): Rua Salvador Rober

to, 1.315 - CEP. 39:260 .:..... Várzea da Palma 
-MG -

2. - Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
77.0õl ,67 OTN. 

-2:2 Objetivo:Jmplantação de galerias pluviais 
e calçam_ento. 

2..3_ PrazO: Carência; até_ 03- (três) anos. Artior
tizaC;ão: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao anO, cobradOs 
trimestralmente;- serido o saldo devedor reajus
tadO de acordo com o índice de variação das 
arN. 

2.5- .Condições Q.e Ub~ração: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acqrdo ç6m o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Gar.aõ_tia: vif1c:ulação de parc:elas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias -_!CM. 

2.7 Dispositivos Legais: lei Municipal no 766, 
de 17 de outubro de 1986. 

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

Nos termos da Resol_uç:_Ao n9 1, de ~987, que 
esta_belece normas de elaboração legislativa do 
&nado Federal durante o período de funcioria
tnento da Assembléia Nac;:lonal COnstituinte, opi· 
namos favoravelmente sob os aspectos ec:onômi-
co-fmanceiro e legal da matéria. -

Assim sendo, concluúnos pelo acolhimento_da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N"!65, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea 
da palma (MG) a contratar operação de c:ré
díto no valor correspondente em cruzados, 
a 77.067,67 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o- -É a Prefeitura Municipal de Vázea da 

I?Jm~ _(MCi), nos termos do artigo~ da Resolução 
_J1~ 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, e"rri 
cruzados a 77.067,67 OTN, junto à Caixa Ecoriô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
FUndo de Apoio ao Desenvolvirnento Social -
FAS. A operação de crédito destina-se á implan-

• tação de galerias pluviais e calçamento. 
Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicaçãO-. 
E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-- - Enl d.iscUssão ·o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a disc:ussão. 

Está encerrada. 
A votação da matéria proceder-se-á na sessão 

seguinte. - -

O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg) 
-Item 15: 

Mensagem n9 194, de 1987 (n? 303/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Bom Je

: sus da lapa, Estado da Bahia, a contratar 
Opera-ção de crédito nã valor correspondente, 
em cruzados, a 96.167,717 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 01/87 
designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para 
proferir o parecer. 

Outubro de 1987 

OSR.JOTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
Para emitir parecer,) -Sr. Pfesidente,-Srs. Sena-
dores: -

Com a Mensagem no 194,_de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deli_b~ração 
do Senado Federa] a autorização para que aPre
feitura Munic:ipal de BOM JESQS PA LAPA (BA) 
contrate, jUntei ao Banco. de Qeser:wol_vimento do 
Estado da Bahia SA, este na qualidade de Agente 
Financ:eiro da Caixa Econôimica Federal, a se
guinte operação de crédito: 

_ C.aracte_risticas da Operação 
A-=-Va1or: CZ$ 20.000.000,00 (c:or.r~ponden-

tea 96.167,717 OTN, de Cz$ 207,({7 em abril/87), 
B-Prazos: · 
1 -de carência: :3o meses; e 
2-de amortização: 210 meses; 
C- Encargos~ 
1 -juros: 6,5%_ a.a., e 
2- taxa de ~drnini~ação: 2;0% SObre cada 

desembolso; 
D- Garantia: quotas do Imposto sobre Cir· 

culéiçáo de M~adoría~ (fCM1; , _ · -; -
E:- Destinação de recursos:- doação dé ínfra

estrutura_ Urbana, c:ondizente com· as neCeSsida
d~S da_comunida?e ce~ectiçª9:.~o prõfe~. CURA). 

Ouvtda a respe1to, a Secretana do íesourõ Na
dona}, do Ministério da Fazenda, irifoirilóú nada 
ter a opOr quarito à realização da operação que 
é técnica e financeirameiite-ViáveJ, segundo o Pa· 
recer apresentado pelo agente financ:eiro: 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a api"óvaÇão da Casa, 
tendo em. vista a alt_a relevànci_a·soêiãl do projeto. 

Nos termos da ResOlUção ri? l,.de 1987, que 
estabelece .normas de elaboração legislativa do 
Senado federal durante O perfõdo de funciona
mento da Assembléia Nacional· ConStitU.inte;--opi
namos favoravelmente sob os aspedos ecohõmi-
C::..O::f!Mnceirq e le_gal da matéria. · - -

Assim sendo, Concluímos piela acolhimento da 
Mens~gein, noS termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 166, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura municipal de 
Bom Jesus da Lapa (BA) a contratar 
operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados a 96.167,717 OTN. 

O Senado Federal reoolve: 
Art 19 ÉaPrefeituraMunidpaldeB-OmJesus 

da Lapa (SA), nos termos do artigo 2? da Re_sqlu
ç:ão n9 93n6, alte_r~do pela Resolução n" 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor COrrespondente, em 
cruzados, a 96.167,717 OTN junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado da Bahia S:A., este 
na qualidade de agente financ_eiro da Caixa Eco
nômtca Federal. A operação de crédito destina-se 
à dotação de infra-estrutura urbana, condizente 
com às necessidades da cornunidad~ _(execução 
do Projeto CORA). 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. . 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Franc:isco Rollemberg) 
. --: Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem qUeira discuti-lo encerro 
a a~scussão. 
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A votação da matéria proceder-se-á na ses~o 
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 16: 

Mensagem n• 199, de 1987 (n• 308/87, 
na origem), relativa á proposta para· que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Impe
ratriz, Estado do Maranhão, a qmttatar ope
ração de crédito no valor corr~spondente, 
em cruzados, a 525.159 Obrigações do Te~ 
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução no 01/87, 
designo o nobre Senador Alexandre Costa para 
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo 
respectivo Projeto de Resolução. 

OSR. ALEXANDRE COSTA (PFL- MA. Para 
proferir Parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Com-a -Mensagem-Tf -l-99_.---de l987;--o-SeRhe~ 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre~ 
feitura MunicipaJ de Jmperatrl.z~MA contrate, junto 
ao Banco' do Estado do Maranhão S/ A, a seguinte 
operação de crédito: 

Caracteristicas da Operação 
A- Valor: Cz$ 109.217.317,23 (Correspon· 

dente a Cz$ "528.159 OTN de Cz$ 207,97, em 
abriY87); 

B-Prazos: 
l-de carência: 06 meses,-
2.....:.. de amortização 2 r 6 meses; 
C- Encargos: -
l-Juros: 3,5% a.a da CEF + 1,0% a.a do 

agente financefro. 
2-taxa de administraÇão: 1.0%- sobre cada 

desembolso; -
D - Garantia: vinculação das quotas-par~ 

tes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(!CM) e do FUndo da Partidpação dos Municípios 
(FPM); 
E-Destinação dos recursos: execução 

de obras de infra-estrutura urbana e equipamen
tos comunitários no Aglomerado "Vtla Lobão'', 

Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento 
da Presidênda da República (SEPLAN/SAREM) 
informou nada ter a opor quanto à realização_ da 
operação que é técnica e financeiramente viável. 

No mérito, o pleito enquadra-se em_ casos aná~ 
logos que tem merecido a aprovação -da Casa, 
tendo em vista a alta relevância do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legíslativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 167, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lm~ 
peratrlz (MA) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente a 
525.159,00 OTI'I. 

O Seilado Federal resoJve: __ __ 
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Imperatriz 

(MA.), nos termos do artigo 29 da Resolução n~ 
93n6, alterado pela ResoluçãO; n"' 140/85, ambas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇãcí 11) 

do Senado Federal,. autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspond~nte, em cruza
dos, a 526:159,00 OTN, junto ao aanco do E$41do 
do Maranhão, este na qualidade de agente finan
ceiro da Caixa Económica Federal. A operação 
de crédifo destina-se à execução de obras de infra
estrutura urbana e equipamentos comunitários 
do Aglomerado "Vila Lobão ... 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na da~a 
de sua publicação. · 

O SR. PREsiDENTE (Fraricisco Rollemb"erg) 
--Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peÇa a palavra, encerro 
a dicusssão. · 
_ A votação da matéria proceder-se-á na seSsão 

seguinte. - -
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 

'-ltom 17: 

---- ,rqensagem n9 200,_de 1987 (n? 309787, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Maca1ba, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crécüto no valor correspondente, 
em cruzados, a \50.000,00 Obrigações doTe
SQL!.(Q_Nacjonal. - OTN. (Dependendo de 

_parecer.} 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1/87, 
designo o nobre Senador Pomper de Sousa para 
proferir parecer sobre a Mensagem. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dor~s: 

Com a Mensagem nç 200, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado _Federal a aUtorização para que a Pre
feitura Municipal-de Macaíba (RN) contrate, junto 

--ao Banco _do Nordeste do Brasil SI A. este na_qtJali-
dade de agente_ financeiro da Caixa Económica 
Federal, a seguinte operação de crédito: 

Caracteristic:as da Operação 
A-Valor: Cz$ 12.478.200,00 (corresponde a 

60.000 OTN de Cz$ 207,97, em abril/87 
B-Prazos: 
1 -de carência: 30 meses, 
2- de amortização: 240 meses; 

-C-Encargos: 
1 -juros: 3,5% a.a. 
2- taxa_ de administração: 2,0% a.a. sobre de

sembolsOs, e 
3-"delcredere": 1,0% a.a. 
D- Garantia: QuOtaS -partes do FPM- Fun

do de partfcipação dos Municípios; 
E- Destinação de recursos: execução de 

projetas de infra-estrutura relacionados com equi
pamentos comunitários e _outras melhorias urba
nas. 

Segundo o parecer apresentado pelo Agente 
Financeirõ, a operação é técnica e financeiramen
te viável. Ot.,.tvida a respeito, a Secretaria do T escu
ro Nacional do Ministério da Fazenda informou 
nada ter_a opor quanto à realização da operação 
em causa. 

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

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
esta____bele_c~ _ _o-ºrrnas de elaboração legislativa do 
Senado Federcl durante o período de funciona-
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mente da Ass_emblé.ia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econó-
mico, fmanceiro e legal da matéria. _ 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 168, DE 1987 

Autoljza a Prefeitura Muniçipal de Ma
caiba (RN)_ a ~Q:n~tar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 60.000,00 OTN, junto ao Banco 

- do Nordeste do BrasU S/A. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Macwba 

(RN:), nOs termos__ dg artigo 2~ da Resolução -n" 
93n6;_alterado pela Resolução- no 140/85, ambas 
do Senado Federal, aUtorizada a contratar opera
ção de crédito no valor equivalente, em cruzados, 
o 6QOOO,DQ_o:m; junto_ =Banço __ dO__ l'lordeste 
do Brasil S/ A, este na qualidade de agente finan
ceiro da Caixã Econômica· Federãl. A operação 
de crédito destina-se à eXecução de projetas de 
infra-estrutura relacionados com equipamentos 
comuriitárlos e outras melhorias urbanas. 

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

O SR. PRESIDENTE (FranciSCO Rollemberg) 
-Em discussão_ o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discus-são. 

A votação da matéria proceder-se--á na próxiffia 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Fi"ancisCó Rollemberg) 
-Item 18: 

Mensagem n9 201. de 1987 (n9 31Õ/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autoriza~a a Prefeitura Munidapl de Salto de 
Pirapora, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a I 1.457,62 Obri"gaçôes do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1/87 
designo, para relatar a matéria o nobre Senado; 
ÁureoMello. 
.. O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 
___ Com a Mensagem n? 201. de 1987, o senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para -que a Pre
feitura Municipal de Salto_ de Pirapora (SP) con
trate junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do fl,!ndo de Apoio ao De
senvolvimento Soda1- F AS, a seguinte operação 
de crédito: 

Característica da Operação 
1. _ Proponente 
1.1 Denominação: Município de Saito__do Pira-

pera - - --

12 - Loéaíiiação (sede): Rua PedrO ÁleiXO dos 
Santos, 75 - Salto de Pirapora - SP 

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

11.457,62 OTN. 
-2.2 ,- Obje_tivo: Implantação de cozinha piloto. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anoS; -.:unorti

zação: 8 (oito) anos. 
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2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo_ devedor reajus
tado de a._cordo com o índice àeVariaç:ão _das 
arN. 

2.5- COndições del.Jberação: O_fm~n!=iamento 
será liberado_ em parcelas, de acorQo com o cro: 
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vmculação de parcelas do Im
posto _sobn~- Qr_culação de Mercadorias - lCM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei M~cipal no 537, 
de 6 de junho de 1986. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos_aná
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendQ em vista_ a alta relevância soda! do projeto. 

Nos termos da Respluç:âo no 1, ·ae 1987, que 
estabelece n_ormas d~_ ~~~raÇão legislatiVa -do 
Senado Fede_ral durante o período- de fünc:lona
mento da Assembléia NaÇ_i<:)ná.l ConstitUinte, opi
namos favoravelmente sOb-·oS aspeCtos ~Conômi-
c:o-financeiro e legal da matéria. · 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 169, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Salto de Pirapora (SP) a contratar 
operação de crédito no valor corres
pondente em cruzados, a·tt.457,62 
OTN. 

O Senàdo Federal resolve: 
Art. 1 ~ É ·a Prefeitura Municipal de Salto de 

Pirapora (SP), nos termos do artigo 2"' dá Resolu
ção n~ 93n6, alterado pela Resolução no 140/85, 
ambas do Senado Federal, aut,orizada a contratar 
operação de crédfto no Valor correspondente em 
cruzados a 11.457,62 OTNjunto à CaiXa Ec_onô· 
mica Federal, esta na qualidade -de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvim"ehtó 'Sõqal -
FAS. A operação de crédito _destina·-se à implan-
tação de cozinha _pUoto. _ 

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

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

Nâo_hav:~ndo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matériq proceder~se á nj:l; s~ssào 
seguinte. 

O SR. PRES1DEN1E (Francisco Rollemberg) 
-Item 19: 

Mensagem no 207, de 1987 (n~ 32.1/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Qovernõ dO Estado do Rio de 
Janeiro a elevar.~-em caráter exc::epclonal e 
temporariamente, o paràinetro estabelecido 
no item lU do artigo 2"' dã Resolução no 62, 
de 28-10-75, modificada pela de n• 93, de 
11-10-76, ambas do SenadO Federal, de mo- -
do a permitir o registro de _uma emissão de 
36.730.000 Obrigações do Tesouro dO Esta
do do Rio de Janeiro. (Dependendo de pare
cer.) 

DIÁRIO DO ,CO)'IGRESSO NACIOI'IAL (Seção 11) Outubro de 1967 

Com a Mensagem no 207, de 1987, o Senhor 
Presidente da RepUblica submete à deliberação 
do Senado Federal a,autorizas:ão para que o Go
Vétrrõ'Ho E;stado do Rio de_ Janeiro elevê tempora
riamente. em 36.730.000 Obrigaç:õ~_ d_o T escurO 

-dO Estado do Rio de Janeiro (ORTRJ), o montante 
·de _sua dívida consoTtdada, devendC!,_ para tanto. 

registrar uma er:nissão daqueles títulos, ero__ iguai 
valor, nas sefiuintes. condições: . -~'--- _ 

A) quantidade: 36.730.000 ORTRJ équiva~ 
lentes, ao valor· nominal re~ustado-Para o mês 
dejun/87 (Cz$ 310,53), a Cz$ 11.405.766.900,00; 

Bf car.lcterístlcas dos títulos: 

Série Prazo Taxa 

c 15_anos 13% a.a. 

("') =i Ne- riõfiiii'üifiVa:endossável 
P - ao portador 

JUros 

Periodicidade 
de pagamento 

se·mestral 

--·" -~Çf Cioi10grainã de Colocações e vencimento$_:_ 

Modalidade 
(•) 

Ne-P 

Numeração dos 
certificados 

010.888 a 12.500 

... ',-.~_...._-i'-'-""--""~-------...,---:-::---
Colocações Vencimentos Q\lantidades 

SET/87 

. aiJ"f/87 

NOV/87 

DEZ/87 

MAR/89 
AG0/89 
SET/89 
MAR/90 
AG0/90 
SET/90 
MAR/91 
AG0/91 
SET/91 
FEV/91 
MAA/92 
JUU92 
AG0/92 
SET/92 

OUT/88 
ABR/89 
Ol.lt/89-
Al3RI9o 
OUT/90 

. ABR/91 
OUT/91 
ABR/92 
bUT/92 

NOV/88 
MAl/89 
NOV/89 
MAl/90 
NOV/90 
MAl/91 
NOV/91 
MAI/92 
NOV/92 

DEZ/88 
JUN/89 
DEZ/89. 
JUN/90 
DEZ/90 
JGN/91 

'DEZ/91 
JU)'II92 

. DEZ/92 

Total 

700.00' 
600.000 
600:000 
800.000 
800.000 
800.000 
800.000 
800.000 
·soo~ooo 

130.000 
900.QOO 

. 900.000 
900.000 
900.000 

3.000.00o 
600:000 
600.000 
aoo.oaa · 
800.000 
800:ooo 
80o:ooo· 
9(){).000 

. 900.000 

2.200.000 
600.000 
700.000 
800.UOO 

-800.000 
800.000 
800.000 
900.000 
900.000 

2.5'00.000 -- -õao.ow. 
700.000 

--8()0:000-
700.000 
8oo.ooo· 
700.000 
900.000 
900.000 

36.730.000 

Nos termos do art. 6n da Resolução no 1/87, d) forma de colocação: através de ofertas 
desjgno o nobre Senador Pompeu de Sousa para -~- públicas, nos lermos âa Resolução n9 565, de 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legiSlativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
.ço-firian~eiro e Ieg~l da matéria. 

proferir parecer sobre a mensagem. 20-9-79, deste Banco Central; 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: - - -

e>- autorização legislativa: Decreto~ lei n~ ~2. 
de 15·3-75 e Lei n• 1.093, de 9-12·_86 .. 



Outubro de 1987 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 170. DE 1987 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a elevar, temporariamente, em Cz$ 
11.405.766.900,00 (onze bilhões, qua
trocentos e cinco milhões, setecentos e 
sessenta e seis mil e novecentos cruza~ 
dos) o montante de sua dívida conso
lidada lntema. 

O Senado Federal resolVe: 
Art. 1 ~ É _o Estado do Rio de Janeiro autori

zado a elevar, temporariamente, o parâmetro do 
item m do artigo 2~ da Resolução n1_62, de vinte 
e oito de outubro de mil novecentos e setenta 
e cinco com as _alterações da Resolução n" 93~ 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão de 36.730.000 
Obrigações do T escuro do Estado do Rio de Ja
neiro ...:..... Ti pó Reajustável (ORTRJ ), equivalente 
a Cz$ 11.405.766.900,00 (orize bilhões, quatro
centos e cinco milhões, setecentos e sessenta 
e seis mil e novecentos cruzados) considerado 
o valor nominal do titulo de Cz$ 31 tr,53 vigente 
em junho de 1987, destinado ao firianciamento 
parcial do ·seu déficit cori"erite _do presente exerd
cio, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à discussão do projeto em turno U.ni
co. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dlscussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Passa, agora, à apreciação do Requerimento 
n? 156/87, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Resolução n? 160/87, que autoriza 
o Governo do Estado do_ Rio Grande do Sul a 
emitir títulos de sua responsabilidade no valor de 
Cz$ 497.853.367,20, (quatrocentos e. noventa e 
sete milhões, oitocentos e cinqüênta e três mil, 
trezentos e s_essenta e sete cruzados e vinte centa
vos), constante do item 9 da Ordem do Dia 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. 
Aprovado. 
Passa-se à votação do projeto. 
Lembro aos Srs. Senadores que a matéria cons

tou dâ Ordem do Dia da presente sessão, tendo 
a sua discussão encerrada. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
--Sobre a Mesa, redação final da matéria elabo
rada pelo Sr. Relator, Senador José _Paulo Biso!, 
que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n" 160, de 1987. 

OJARIO DO ·coNGRESSO NACIOI'!AL (Seção II) 

O Relator apresenta a redação final do Projetó 
de Resolução n? 160, de 1987, que autoriza o 
GOveriió-do Estado do Rio Grande do Sul a emitir 
títulos de sua responsabilidade no valor de Cz$ 
497.853~36720 (quatrocentos e noventa e sete 
mllhões, Oifoceritos e cini:jüenta e três mil, trezen
tos e sessenta e sete cruzados e vinte centavos.) 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1987. -
José Paulo Bisol, Relator. 

R e dação final do Projeto de Resolução 
n• 160, de 1987. · 

-Faço saber que o Senado F~deral aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

·RESOLUÇÃO 
N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do RJo 
Grande do Sul a emitir títulos de sua 

__ responsabilidade no valor de Cz$ 
__ A97 .853,367,20 (quatrocentos e noven~ 

ta e sete milhões, oitocentos e dnqüenta 
e três mll, trezentos e sessenta e sete 
cruzados e vinte centavos). 

ó Senido Federal r:esolve: 
- Art. 1" É o Governo do Estado do Rio Grande 

do-Sul, nos termOs do parágrafo único do_ artigo 
)9 da Resolução n? 62, de 1975, do Senado Fede
ral, autorizado a elevar, em caráter excepcional, 
o limite de sua dívida consolidada interna para 
que possa emitir 4.679.073 tftulos de sua respon
sabilidade, no valor correspondente <'! Cz$ 
497:853.367,20 (quatrocentos e ·noventa e sete 
milhões, oitocentos e c:inqflenta e três mil, trezen
tos e sessenta e sete cruzados e vinte centavos), 
destinados ao complemento do giro da sua dívida 
Consolidada Jntema mobiliária; vencível no pre
sente exercício. 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Efn diSCUssãO-a redação~final. (Pausa.) 

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

Encerrada a discussão, a ri1atéria é dada como 
defiriitivamente adotada, disperisada a votação. 

O prOjetO vai à proffiulgcição. 
O SR. PRESIDENTE _(Francisco Rollemberg) 

-_ Passa-.Se, agora, à apf--eciação do Requerimento 
n" 157/87, de urgência, lido no Expediente, para 
o Proj_eto de_ Res_olu_ção n9 161/87, que autoriza 
o G-overno do EStãâõ do Rio Grande do Sul a 
elevar, em Cz$ 1.917.745.482,51 (um bilhão, no-

--vecentos -e dezessete milhões, seteçentos e qua
renta e-Cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco 
mil quatrocentos- e oitenta e dois cruzados e dn
qü~nta e um centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, constante do ite_m 1 O da Ordem do 
Dia. 

-~"Em ~o:rnção q reLJuerimento. 
as· Srs. Senadores que -o- aprovam permane-

çam sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 
Passa-se à votação do projeto. 
Lembro aos Srs. Senadores que a matéria cons· 

tou da Ordem do Dia da presente sessão, tendo 
sua disCUSSãO- en<:errãâa. 

Em votação o projeto. 

\ 
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Os Srs. Senadores que o aprovam permane
çam sentados. (Pausa.). 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Sobre a mesa, redação final da matéria elabo
rada pelo Relator, Senador José Fogaça, que será 
lida pelo Sr. 19-Se<:retário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"161, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 161, de 1987, que autOrizei o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em _ez_$ L9l't7A5.482~5l{Urribilháõ, novecentos 
e dez.essete milhões, setecentos e quarenta e cin
co mil,_ quatrocentos e oitenta e dois cruzados 
e dnqüenta e um centavos), o montante de sua 
dívida consolidada. -- - -

-Sala das Sessões, 5 de outubro de 1987.
José Fogaça, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação flnal do Projeto de Resolução 

n? 161, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal ap~ovou, nos 
termos -do artigo 42, inciso VI, da ConStituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estad_o do Rio 
Grande do Sul a elevar em Cz$ 
1.9i7.745.482,51 (um bUhãO, n_ovecen· 
tos e dezUsete milhões; setecentos e 
quarenta e dnco mil, quab'oéentos e oi
tenta e dois cruzados e dnqüenta e um 
ceõtavOs) o niontante de sua divida con
soUd3.da. 

O SenadoEederal resolve: _ 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado_ á--º---RiQ Grande 

do Sul, riOS-termos do parágrafo único do artigo 
3~ da Resoluç_ão_~_62, de 1975, do Senado Fede
ral, autorizado a emitir \ 0,559,_691 _OPrig~ções 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, 
no valor nominal de Cz$ 181.61, em março de 
l9S7, eq~i\ialente a Cz$ 1.917.745.482,51 (um 
bilhão, novecentos e dezessete milhões, setecen
tos e quarenta _e dnço mil, quatrocentos e oitenta 
e dois_ cruzados e cinqUenta e um centavos), desti· 
nados ao complemento do giro da sua dívida 
consolidada interna mobiliária, Vencível no pre· 
sente exercício. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
âe sua publicação. 

O SR~ PitE.SibENTE (Frar1Ci5c0 Rollembe[g) 
-.Em· di:;;.çusSao- a redação finaL 

Não havendÕ quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O proJeto vai à promalgação. 

O SR. PRESIDENTE (FranciscoRollemberg) 
-_Há, aínda, oradores inscritos. 

Concedo a_ palavra ao nobre Senador Od Sa
bóia de Carvalho. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. PrbnU.n:cTã O seguinte discurso. 
Sem revisão tlo orador,) - Sr. Presidente, Srs. 
Sena-doc~s. _ __ " _ . 

t evidente que a crise econômica do Brasil 
gerou uma situação muito difícil para o assala
riado de um modo geral. E preocUpa -muito essa 
crise no aspecto -do poder aquisitivO do traba
lhador brasileiro, preocupa muito mais quando 
sabemos que antigos empregados, que tfnham 
uma posição melhor, sofrem agora; as· mesmas 
injunções dos trabalhadores qu.é- sempre estive
ram em má situação. 

Aqui têm chegado reclamações aos Membios 
desta Casa de funcionários do Banco do Brasil, 
e ocupo a trlburÍa para, desta feita, registrar o 
que recebo de funcionários da Caixa Econô_mica 
Federal. -

É verdade, Sr: Presidérne, SrS.: $ena dores, que 
os empregados da Caixa Econ9mka estão viven~ 
do um momento dos mais difíceis dentro 9-este 
quadro de dificuldades da vida do trabalhador 
brasileiro. 

Provam as estaísticas que nunCa foi tão baixo 
o poder aquisitivo dos salários dos funcionários 
da Caixa.Econômk:a Federal, ontem: funcionários 
da Caixa Econôm[ca Federal, pessoas que há al
guns anos eram tidas, talvez, como privilegiadas 
e que, desta feita, aparecem essas mesmas pes
soas, esses mesmos empregados numa situação 
de agrura, numa situação difícil. 

Pior ainda é que as queixas dos fundonários 
da Caixa Econômlca· atingem a parâmetros dan
tes desconh~idos, -como a redamaÇao de perse
guições que estariam sê'rldo praikãdas -interna
mente dentro deste grande órgão; com tantas -
e tantas agências no Brasil. Há reclamações con
tra os critérios administrativos e mais reclàmaç:ões 
ainda quanto ao comportamento -d._, Administra~ 
ção da Caixa Econõmica para com os empre~ 
gados que estiveram em greve, negando-se a Cai~ 
xa Econômic:a a reconhecer como·de efetivo exer~ 
ddo os dias de paralisação, dias consumidos pe~ 
105 movimentos reivindicatórios. 

Como estamos na Nova República, como esta~ 
mos no momento final d~ transição, como esta~ 
mos elaborando uma nova Caft.ã, nãO ·queremos, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, verificar no Brasil 
de agora os procedimeritoS que- S,~riam muito na
turais anos atrás, mas procedimentos que pare.. 
cem descasados com o nível de aspiração do 
povo brasilelro;-especialmente quando_ essas aspi
rações triunfaram através da eleição de Tam:redo 
Neves e de José Sam~y, que Viria" a se tOrnar 
o Presidente da RepúbUca, cargo que vem exer~ 
cendo neste exato momento. 

t: incompatível com o programa do PMDB, Par
tido ao qual pertence o Presidente, é incompatível 
para com o PMDB a prática de um processo admi
nistrativo que negue elementares direitos traba
lhistas, e uma prática que negue o direito de greve, 
já que o direito de greve foi forma e voz nas nossas 
campanhas eleitorais, o dtreito de greve foi cam
panha do PMDB, o direito _de greve foi luta doutri
nária do Partido do Movimento Democrático_ Bra_
sileiro. 

Por isso não querem_os ver, Íl~s àdminiStiações 
que são respaldadas pelo nosso Partido, a prática 
que negue de algum modo, direta ou indireta
mente, a greve como direito salutar, como direito 

. , ?e reivindicações, principalmente quando esse di-

DIÁRIO DO CO~NGRESSO NACIONAL (Seção II) 

reito é exerc-ido no momento em que o País apre
_senta para os trabalhadores um decrésdmo sala
ri,:Y_tão grave e, às vezes. tão humilhante. 
- OS empregados do Banco do Brasil receberam, 

em negociação salarial 44,56% de reajuste, mas 
na Caixa Econõmica Federal o reajuste foi bem 
m€nbr, foi de apenas 41,72%. E, assim há o em
pobrecimento generalizado dos servidores da Cai~ 
xa Econômica Federal. 

OS. servidores do Banco do Brasil, como tam
bém do Banco da Ari-taiônia, do BNB - Banco 
do Nordeste do Brasil, portanto, esse- Servidores 

--t.affiDémreceberatl) equiparação ao Banco Cen-
tral para março d~ 1988, cerca de 2.6% sobre 
os atuais salários reajustados. Na CaiXa Econó
mica os funcionários não tiveram essa vanta9em 
adié:lOnal. E pergunta~Se, então, por que, Se a Cai
xa Econômica Federal integra o mesmo esquema 
d9_ Banco do Brasil, do Banco Central e dos ban
Cós oficiais, por que esse procedimentO, por que 
essa r.egra discriminatória para com O$ servidores 
d~ Caixa Econômica Federal? Essa é a pergunta 
quê' fica" aqUi neste· Plenário .. 
- Ein mar"çó ao ano em curso, enquanto os fun-
-çion~rios do Banco do Brasil recebiam 30% de 
reaJlú;.te· dos- salários, os trabalhadores da Caixa 
Económica F edera1 recebiam apenas 1 O%. E as
sim estava-se, como se está, consumando discri
miriaç:ões. 

A C:aixa Económica, eu lembro, é um órgão 
contrõlado pelo Governo Federal, como -o Batico 
do Brasil. como o Banco Central. Essa situação 
de agrura -tende a se agiavar, Sr. Presidente. Os 
fatos nos pennitem uma situação dramática co
_mo Conseqüência da luta organizada dos funcio
nários da Caixa Económica Federal, estaria ha
vendo uma perseguição que em nada soma com 
a orientação do Presidente José Samey, e muito 
men05 com a sustentação" que lhe é dada pelo 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

A luta por melhores salár!Õs tem levado à perse
guição, àquilo que os funcionários chamam de 
terror. E esSes acontecimentos, que._são_relatados 

-perante o Senador que agora ocupa esta tribuna, 
esses fatos são atribuídos à própria direção 9eraJ 
da Caixa Económica Federal. E, logicamente, se 
acontece isso em Brasília, com destJ.'tuições, com 
rerp.o_ções, e com outras_ <:::cisas tantas capazes 
e caracteriz~r ~ss~ esta4o patológico da admis
traçâ.o, s.e isso acontece em Brasília dá para ima

" .glnar o que estará açontecenclo nas agências da 
Caixa_"Ecs:mõmica localizadas em outras Unidades 
da F~deração. 

_ Fa_s;:o este regis_tro pésra·que, ao final deste pro
nunciamento, a Casa tenha o apelo do orador 
à Direção da CãíxaECOnômic?t Federal, para que 
reponha tudo no devido lugar, para que os funicio

. nário.S passem a recobrar o ~réspejto perdido, para 
que a dignidade humana de cada um dos funcio
Dários, para que a dignidade humana seja respei
tada, seja destacada e mereça a atenção direcio
na1 daquele órgão federal. t: importante, Sr. Presi
dente, este- resguardo, o Brasil não está no mo
mento eJeito a nenhum desregramento. Não que~ 
remos encontrar medidas salariais diferenciadas 
em órgãos que pertencem ao mesmo esquema, 
qi.le Cumprem uma mesma política, que auferem 
os mesmos lucros, que_ têm as mesmas van~gens 
e os mesmos problemas. É preciso que o servjdor 
da Caixa Económica Federal, de um modo geral, 
o servidor espalhado por todo o Brasil, seja tratado 
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com corte$ia e~ acima d~ tudo, com justiça,_para 
que não vejam os salários serem -achatados ao 
extremo, tornando cada funcionário um verda~ 
deiro desesperado. · -

Pior ainda é que há uma verdadeira regra ética, 
um comportamento moral para com funcionários 
de banco. Quando um funcionário_ de banco co~ 
meça a dev~r. mesmo que não deva ao seu~nco, 
mas começa a dever na praça, quando isso acon
tece esse funcionário é mal visto no seu órgão, 
e h~eriq at§.-_ disPosição, que não CorihecO, mas 
parece que existe disposição contratual que pode 
levar o funcionário de uma entidade b~ncâria a 
perder o seu c_argo, pelo desregramento finan
ceiro que porventura tenha fora das suas ativi
dades. 

Agora, pergunta-se, Sr. Presidente, pergunta-se, 
srs. Senadores, como não dever com ordenados 
tão humílhantes? ComO não dever qUando os sa
lários não têm a devida atualizaçãO? Corno não 
dever quando se empobrece a cada dia, a cada 
hora, a cada instante? . 

Este discurso, Sr. Presidente, é da mais plena 
solidariedade aos funcionários da ~Caixa Econô
mica Federal em todo o território brasileiro. 

Mw1o obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollember) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Paulo aisol. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PMDB- RS. 
ProrÍuncia· o Sêguihte- discurso. Sem :revisão do 
orador.)- Sr. Presldente, Srs. SenadOres: 

Apenas para solicitar que seja consignado em 
·Ata que ocorreu hoje uma simi..tkaneidade de reu~ 
niões. Enquanto estávamos aqui reunidos, a Co~ 
missão de Sístematização estava reunida no ple
nário da Câmara. Discutia-se aqui, entre outros 
assuntos, alguns interesses relevantes do Rio 
Grande do Sul. O Senador José Fogaça, o Sena
dor Carlos Chiarem e este Senador; Como repre
sentantes do Rio Grande do Sul, não poderiam 
deixar de comparecer a esta reunião, e com isto, 

· é- -evidente, não puderam comparecer à reunião 
da Comissão de Sistematização; onde foram dis
cutidas questões ainda mais relevantes. 

Então, quero deixar consignado em Ata, e estou 
autorizado pelo Senador José fagaça, e pelo Se
nador Carlos Chiarem, a falar também em nome 
deles, que enfrentamos uma dicotomia que se 
contrapunha à normação regimentai, pofs está 
definido no Regimento que não poderia ocorrer 
simultaneidade de reuniões 

Veja V. Ex"- que na teuniãb da Comissão de 
Sistematkação foram discutidas emendas com 
as quais eu tinha profundos compromissos, algu
mas das quais compromissos de defender as 
emendas, e essas emendas, conforme informa
ção da minha assessoria, já foram dlscutidas a 
votadas. 

Quero faz.er este registro para consignar, não 
uma inculpação, mas o pedido de que seme~ 
lhantes dtcotomias não aconteçam mais e tam
bém para deixar registrado, nos Ana!s"Clesta Casa, 
que os Senadores José Fogaça, Carlos Chiarem 
e este Senador cumpriram c_om o dever, na me
dida da possibilidade, e não cumpriram com ou
tro, relativo à Comissão de Siste.m_atizaÇão, segun
do um velho princípio ·do Direito Romano, o de 
que não é exigível uma prestação impossivel. 

Era isto, Sr. Presidente . 
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
Pronunc::ia o seguinte discurso.) 

Sr. Presidente, Srs. Sen~_dores: 

Na atual crlse política que envolve o governo 
do Presidente Samey e os partidos que lhe dão 
sustentação no Parlamento, temos ouvido falar 
e lido na imprensa, com freqüência, que dois dos 
Ministros que estariam com um pé fora dos seus 
Ministérios, são os s~nhores Denis Schwartz e Ra
phael de Almeida Magalhães, do Desenvolvimen
to(Jr_bano e da Previdência SociaJ, respectivamen
te. 

É do meu dever nesta oportunidade, manifestar 
minha solidariedade com estes dois companhei
rosdoPMDB. 

Mais do que isto, ê estranho que sejam exata
mente os Ministros do Desenvolvimento Urbano 
e da Previdência os alvos preferenciais do fogo 
cruzado, que, aparentemente, vem de todas as 
direções, inclusive do Partido da Frente Uberal, 
o ex-parceiro do PMDB na falecida Aliança Oemo
crática. 

E porque estranho? EJ@~lnente porque se trata 
de ministros dos rnafs clara e_ marcadamente pee
medebistas. Exatamente pOrqUe se trata de dois 
dos Ministros mais competentes e inovadores do 
atual gabinete 

O Ministro Denis Schwartz, por exeh'iplo, está 
à frente de um Ministério que tem O ma:ís ãmpto 
relacionamento com as municipalidades, e por 
isso, atende todos os prefeitos, sem distinção e 
sem discriminação porque pertençam a esta ou 
aquela agremiação política. 

Homem de hábitos simples, a todos atende 
com muita clareza e objeti_vidade. 

Pude testemunhar a coragem de Denis Sch
wartz, há mais de um ano, na cidade de Joincille, 
quando denunciou, com todas as letras, a existên
cia de intermediários para liberar verbas do s_eu 
ministério e de outros Ministérios, ocasião em que 
apelou para mais de 40 Prefeitos catarinense que 
lhe fiZesse o favor de _denunciar e dar nomes, 
que S. & tomaria as providências cabíveis. 

Em Várias outraS OpOrtt.i.füdades, Denis reiterou 
esse seu apelo porque desejava terminar com 
essa prática corrupta e corruptora. 

Para min mesmo. pessoalmente, quando lhe 
disse que era comum se ouvir fala_r Q.esses inter
mediários. o Ministro do Desenvolvimento Urbano-
e Meio Ambiente solidtou que me empenhasse 
em descobrir nomes, endereços e outras informa
ções sobre tais intermediários. 

Denis Schwartz, além de tudo, é um homem 
público afinado com as teses e o programa do 
PMDB. Tem utna visão modema e reformista da 
política e _da sociedade;_ está vivamente empe
nhado nas mudanças que se constituem no com
promisso básico do PMDB. 

A ação do seu Ministério é firme e decidida 
nesta direção: não adianta ir ao Ministério solicitar 
verbas e recursos para obras não prioritárias so
cialmente. S. EJcl' formulou e executa uma política 
de liberação de verbas e recursos que contempla 
preferencialmente as obras de caráter social, as 
de saneamento básico, as que levem a uma me
lhor9 da qualidade de vida da população. 

Com toda a certeza, o Ministro Schwartz não 
se perde, na sua_ação ministerial, na política me
nor, no clientelismo, nos pequenos favores e be
nesses, e este ~é -outro aspecto do seu desem-

--penho, que é discreto, sem dúvida, mas eficiente, 
ágil, dinâmico. _ . 

- -~ Quase o m~smo se pode dizer de Raphael de 
Almeida Magalhães na Previdência Sociaj_._ 

A Previdência Social é u_m monstro governa
mental que precisa ser dominado, é dos maiores 
desafios que tem o atual governo - e, de certo 
modo, todos os demais governos anteriores. 

A Previdência é um monstro, vetusto. obsoleto, 
antiquado, que só tem um (mico c::aminho: a _mo~ 
demização e a descentralização. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex' um 
-~pa:te? 

---O SR. NELSON WEDEKIN --Com muito 
prazer. 

_Q Sr. Al~ndre Costa - Nobre Senador 
Nelson Wedekin, apenas eu queria que V. Ex~ me 
informasse: Ouvi V. Ex" dizer "os dois Minlstros 
mais competentes do gabinete." Quem aferiu pa
ra· afirmar que são os mais competentes do gabi-

__ nete, uma vez que s6 do Partido de V. ~ tem 
cinco ou seis Ministros? Por exemplo, o Ministro 
Renato Archer, que é um peemedebista antigo, 
cassado ... 

O SR. NELSON WEDEKIN- Se V. Ex' me 
-permitir esclarecer, eu esclareço e, ai, o .aparte_ 
de V. Ex!' fica sem nenhuma razão. Eu disse clara
mente e inovadores. Dois dos mais competentes 
e inovadores, e não são Qs dois mais competentes. _ 

O Sr. Alexandre Costa - Ah bem! Então, 
peço dE$culpas a V. Exl'. --

0 SR. Ni:LsON WEDEKIN- Pois não. 
O que o Ministrq Raphael de_ Almeida Maga

lhães está fazendo é o esforço pertinaz de moder
nizar a Previdência Social, encaminhá~la definiti
vamente para o seu futuro. 

E o está fazendo com visão de _e_stadista, com 
muita Coragem -e lucidez. 

Não ignoro as acusaçõ_es que lhe foram feitas, 
e seguidamente reiteradas, embora nenhuma de
las chegue ao ponto de afetar sua indiscutível 
honra pessoal. 

Nem deixo de afirrriaf qÜ:e alguns assuntos da 
sua pasta foram mal encaminhados. Quando in
terpelei o Ministro, em sua passagem por esta 
Casa1 transmiti-lhe, com máxima franqueza, mi
nha opinião sobre tais assuntoS. 

Mas insisto_ neste ponto: ninguém ousou atacar 
a honra, a honestidade, _a _dignidade pessoal do 
Ministro_Raphael. 

Na verdade, os que desejam a queda do Minis
tro da Previdência o fazem pelos seus acertos, 
e não pelos eventuais erros. 

O que· se deseja -é a máquina da Previdência 
Social, para com ela fazer política, no velho estilo. 

O ~ue não se deseja é a modernização e a 
desc~ntraliza~ão dos serviços de saúde e_ da previ
dência, porque então o Ministéiiõ será menos_sus
cetivel de manobras e práticas politicas, que preci
sam ser superadas, se queremos constrUir uma 
Nação modema. 

Tenho, por todos os Ministros o respeito que 
a todos é devido. Mas nenhum deles ousou, como 

fez Raphael de Almeida Magalhães, abrir mão de 
parcela susbstancial do seu poder, ao descen
tralizar, para Estados e Municípios, as verbas, os 
recursos e, por conseqüência, as ações de sua 
Pasta. 

De todos_~ os-Ministros, o_ da Previdência Social 
foi 0 mais coiajoso, o mais fnovacto(, o qUe ce_aJ
mente está promovendo uma mudança profunda 
no âmbitq das atribuições do SeiJ Ministériq. 

O _esforçQ modem\zador, o empenho_ Po/ ~gili
Zât a máquina paquidérmica é notável em cada 
passo, em cada medida, em cada providência 
a cargo daquela Pasta. 

J:: evidente que esse processo mudanc_ista, _na 
área da Previdência .. está em curso, não é obra 
pronta e acabada. E; cOmo todo processo de mu

. dança, tem em si contradições, obstáculos, rea
ções, e, por que não falar, erros de condução. 

Mas_em nenhum outro Ministério há tan'Ul_$into
nia com os grandes objetivo_s da Nova República, 
como no da Previdência. _Está se ~sc_reye_n_çlo ago
ra, neste exato_ momento, as linhas centrais de 
uma Previdência Social modema, eficiente e volta
da para os interesses da classe trabalhadOra urba
na e rural 

Insisto em que há muito por fazer, ainda. É 
longo o caminho por ser trilhado. Mas a cami
nhada já-começou, .está em andamento. 

Por isso tudo, quando se volta a falar de reforma 
ministerial, não posso deixar de fazer estas obser
vações e referências. Há outros miniStérios parali
sados, imobilizados, sem ação, sem dinamismo, 
sem proposta, sem filosofia. 

Há Ministérios que nada ficam a dever ao_s_ Mi
nistérios do antigo regime, porque suas práticas 
são idêntic::as: nada propõem, nada avançam, em 
nada correspondem às esperanças do povo com 
a Nova República. 

É estranho, é_ surpreendente que logo sobre 
dois dos M.inistédos mais afinados com as práfiq~s 
prometidas pela Nova República e esperadas pela 
população, é logo sobre estes dois Ministérios 
que pesam mais as possibilidades de uma mu
dança dos seus titulares. 

É por isso que esta solidariedad~ _se impõe, 
embora ela pouco possa vaJer. Mas, c(lda um 
faz a sua parte_e cumpre o seu dever, 

Eu faço a minha parte e cumpro elementar 
dever, ao f~z~r estas referências aos_ dois Ministros, 
Denis Scllwartz e Raphael de Almeida Magalhães, 
que_ estão seguramente entre os melhores do 
atua1 gabinete , e, por isso, sobre_ S._ ~s. não 
deveriam existir as atuais cogitações e boatos, 
que, esperamos sinceramen:t.e__s_ejam apenas boa-
tos e cogitações. _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Borges. 

O SR. MAORO BORGES (PDC- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Admite~se hoje, que o setor saúde foi wn dos 
rriais afetados negativamente pei_a polttic:a econô
míca das duas últimas décadas. Os investimentos 
no setor não acompanharam as necessidades da 
-maioria da_ popuJação; e agravafam-se as condi
ções de saúde das pOpUlações pobres. Quer dizer, 
aumentou a dívida social expressa em sof~imento 
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e mortes evitáveis com os recursos, a tecnologia 
e os conhedmentos disponfveis. 

Fala-se muito em críse econôrnica_, discuti-se 
o processo dos modelos de desenvolvimento e, 
com isso, fica justificado o fracasso dos modelos 
de saúde. Pura falácia! Retórica de quem não quer 
ver a crise maior da perda e da deterioração dos 
valores que deveriam reger a convivência do ho
mem em so:::iedade, manifesta na eliminação da 
solidariedade, no esquecimento dos princípios 
bâs!cos da ética social. Existem c6tidições de er
radicar a fome, a miséria e o desespero. As priori
dades é que estão invertidas. E,- no entanto, a 
falta de saúde é um desperdício de recursos por
que saúde significa também eficiência. 

Saúde não é simples ausência de doenças, é 
bem-estar físico, mental e social; é qualidade de 
vida, é viver sem medo. Está em jogo algo be111 
mais profundo do que uma simples reformà buro
crática e administrativa. Urg_e analisar a experiênp 
cia acumulada pelas instituiÇões ~ue trabalharam 
sério, por quem tem algo a dizer, que pode alertar
nos sobre o que não funciona e o que não vale 
a pena tentar. Basta de cobaias. Por ser uma ne
cessidade da pessoa humana, a saúde corres
ponde a um direito que precisa ser defendido. 
Como direito, ·cabe ao Poder Público garanti-lo. 

Garantir a saúde significa, antes de tudo, assep 
gurar a universalização dos seMços básicos _de 
saúde, a distribuição justa dos rec;ursos e o acesso 
igualitário a eles. Porquê só assim se terá-certeza 
de que a população pobre estará protegida. É 
sabido que o Estado, numa sociedade estruturada 
em classes, não é neuUQ . ._._S_~u d,es~penho é 
orgânico aos interesses das clas:~s__hegemÓ!licas 
e, só para evitar acúmulo de tensões, contempla, 
dentro de certos límltes, determinadas necessi
dades das classes menos (avorécidas. Mas, em 
razão dos embates que ocorrem na vfda político
social da nossa Nação, o Estado conSêgue dispor 
de uma autonomía relativa que lhe permite aten
der às pressões legítimas das classes subalternas. 
O Estado expressa uma rt!lação de forças sociais 
~m co~stan~e luta pela con~cu~_ã? ~~ ~eus o~je
tiVos h1stóncos. E neste contexto que ê~válido 
exigir que o Poder Público assuma seu pape] no 
dever de proporcionar à população, a toda ela, 
mas espe<:ialmente às classes mai~ pobres, um 
serviço de saúde de qualidade. 

Quando se examinª--ª- situação cte._saúde sob 
o ângulo dos serviços, são flagrantes as desigual
dades na distribuição dos reCl,lfS~ públicoS, seja 
em termos regionais ou sociais. Embora os pla
nos e programas enfatizem reiteradamente as me
didas preventivas, o__finandamento das ações de 
saúde segue no sentido contrário. Por outro lado, 
em face da vinculação entre situação de saúde 
e condições de vida da população, o quadro saniw 
tário do Brasil de hoje repro9yz a distriduição 
desigual da renda entre as regiões, en_tr_e aS Unida
des da Federação, entre c:apital e interior, entre 
áreas urbanas e rurais, entre bairros centrais e 
periféricos. Há escassez. de recursos financeiros, 
físicos e huroªnos. 

Nessas conc:Uções, é imposltiva a aceitação da 
colaboração do setor privado, ainda mais porque 
nele se observa grande progresso - progresso 
verdadeiramente inegáveL A inicia~iva privada de
ve ser resguardada até porque a experiêndá tem 
mostrado que a estatizéJçªQ_Il__Q_Brasil tem criado 
corrupção e ineficiência, em muitos casos. 

Garantawse a iniciativa particular, e os órgãos 
do E::Stãd6 asSumam a fisCalização dos serviços 
Privados, moderando os abusos, quando houverl 

O fato de ~ sociedade brasileira encontrar-se 
num processo constituinte significa Ull? n_:tOI:nento 
histórico de grande importância porque estimula 
a siStematização e discussão das idéias que pode
rão dar materialidade ao direito à saúde, de forma 
conCreta e real. Este o noSso ·objetivo e empenho 
neSte momentO. (Muito bem!) 

-_ o SR. PRESIJ>EN'iE -(f(àndsco -Rouemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Março 
Macie/. - -

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronun
_cia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O" 14• Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 
e Documentação, realizado na semana passada, 
no Recife, revestiu-se, para mim, de um caráter 
espec::ial: primeiro, por representar o segundo en~ 
contro nadonãl de Bibliotecárlos na capital Per· 
nambucana; e, em segundo lugar, pelo seu signifi
cado sentimental, pois teve, como presidente: de 
honra, meu pai, Josê dO Rego Maciel, com quem 
aprendi o essencial de minha vida pública, e que, 
há trinta e três anos, com-o pre"feito de Recife, 
emprestou integral apo1ó à realização do 1 ~ _Cbn· 
~re_s_So Nacional de Bibli~teconomia. 

No_ encontro, foram_ apreciados e avaliaçlos os 
aspectos técnicos e associativos dOs· bibliotecá
rios brasileiros; foram tratados os meios de partici
pação efetiva "da classe, no plano setorial d;;~. edu
cação_ e da cultura; foi estud~da a mcineir-ã de 
uma maior e melhor integração dos responsáveis 
pela categoria, nos destinos e interesses dos bi
bliotecários brasileiros, bem c::omo as questões 
ligadas aos recursos humanos~ em seu relaciona
mento com o-desenvolyimento do país. 

Tive, Sr. Presidente, ã- satisfação e a hohra de 
participar da solenidade de abertura deste 14~ 
Congresso.:- E, daqui, desejo expressar a todos 
- e parti.cularmente aos seus organizadores -
os meus cumprimentos pela exitosa iniciativa. 

Quero ainda congratular~me com a Federação 
Brasileira de Associações de Bibliotecários e com 
a Associação Profissional de Bil:>liotecárias de Per
nambuco, pelos esforços que dispensaram na 
promoção e difusão do encontro, bem como paw 
rabenizar o Centro de Artes e ComunicaçãO, diri
gido pela professora Cléa Dubeau,x, da Univer
sidade Federal de Pernambuco, através de seu 
Departamento de Biblioteconomia, pelo valioso 
apoio que deu para a sua realí:ação. 

Sr. Presidente, vivemos, como se sabe, uma 
época de excepcional desenvolvimento cientifico 
e tecnológico, favorecendo a literatura espeda~ 

- lizada, e oontribuindo pa~a que as técnicas emprew 
gadas pelas bibliOtecas e centros de document
çaão passem a ser apoiadas pela modema ciência 
da informática. 

EtrfJiossos- dias, as atividades de pesquisa e 
os estudos científicos estão sendo registrados, in~ 
ventariados, catalogados e dassificados pelos 
mais m6demos meios da eletrônica e, na medida 
âo possível, estão sendo Uti~zados na prorrloção 
de novas -conquistas que, por sua vez, realimen
taril ()Complexo de lnvesti,Q~ões e Estudos Téc
nicos e Cientificas de que necessitam as institui
ções privadas e- públicas. 

Este acervo de c.onhecimentos, colecionados 
através d9s tempos, constitui o precioso _material 
de trabalho que os bibliotedirios s~- eil.carr~am 
de selecionar, preservar, organizar e difundir. 

Nessa importantíssima tarefa, como guardiã do 
universo do conhe<::ímento humano, c.omo edu
cador técnico" de informação rla- dit'Usáo-das_ con
quistas do saber e da cultura, é que reside a nobre 
missão do bibltotecárto. 

Nos nossos- dias, em decorrência da vast_a pro
dução de documentos convencionais e não-con-

.. --venc:ionais, o bibliotecário passou a ter Suas atri
buições grandemente ampliadas, estendendo-se 
até ao processo de educação ex_tra-escolar e aos 
programs correntes de comunic:ação e de infor
mações técrúco-científicas e culturais. 

Em virtu_c;ie ctas.surpreendentes transformações 
por que pãsSa o munQq, as escolas de bibiiãteco
norrlia e os centros de c;locumentaçã_o _e_ in(orma
ção tiveram de desdobrar suas atividades. E, hoje, 
além das matérias contidas, regularmente, nos 
currículos mínimos, procuram_ oferecer opções 
que contribuam para que o bibliotecário possa 
melhor ajustar-se às novas condições e exigências 
de trabalho. 

Contudo, um universo repleto de problemas 
exige, forçosamente, bibliotecas repletas de pro
blemas. Daí porque ao profissional de biblloteco
nomia cabe desempenhar, também, o importante 
p~pel de agente do des.envoJvimento cultura]. E, 
corno dizia Ortega'! Gasset. "o bibliotecário, ao 
exercer esta profissão, compromete-se a fazer o 
que a sociedade necessita". 

Diria ainda que, a_ estas nobres atribuições, 
compete aO bibliotecário ser, por excelência, um 
"Agente Socia_l", QlJ~, para atingir os seus objeti
VQ.?, deve v""ler-se de uma sólida formaçãO têthica 
e cultural, como ffieio"para atuar na complexidade 
da realidade em que vive." 

-Coino atividade. inc:_umbid~ de zelar p~!o ~n· 
Junto de organismos da soded.ade, de exerêer 
operações técnicas que dão aos documentos grá
fic.os o máXimo de utilidade científica, cultural e 

-social possível, a bib\ioteconomia preçisa, hoje, 
tomar por empréstimo valores e até a metodo
logia de outros ramos- da dênçi_a com os quais 
deve inter(igarws.e,_passando a integrar~se no "gru
po das metac.::iências". 

Para justificar sua existência e atuação na socie· 
dade moderna, o bibliotecário necessita desem
penhar uma missão dE;: ·particular r_e_levo, magis
tralmente descrita por _Ortefta y_ Gasset: a missão 
de "um mtro que_ se int.efPõe entre a torrente de 
livros e o homem", cabendo-lhe <::entrar s~us co
nhecimento~ no conteúdo dos registras daS expe
riências humanas. 

Um estudiosq dos assuntos de bibliotecono_mia 
afirmou qu~ "e:sfera de _çoffipetência -iôtelectual 
do bibliotecátio pode ser representada por uma 
figura triangular, onde~ em um lado, se insere 
a pessoa, no outro, os registras gráficos, e, na 
base do triângulo, a interação soclaJ do relaciona~ 
menta desses dois conceito!;". __ -~ _ . 

Como sabemos, o Brasil é, ainda, urrl país de 
poucas bibliotecas; tem necessidade_ de mais ceri
tros de documentação e info_rmação. Existem, 
atualmente, no Pals, cerca de 30 mil bibliotecas, 
aproximadamente 12 mil bibliotecários inscritos 
nos conselhos. regionais e, e01 funcionamento, 
31 escolas de: biblioteconomia. A vista desta reali
dade, importa que o bibliotecário- na sua maio-
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ria, (78% ), constituída de jovens- como agente 
social e auxiliar da difusão-da instrução e da cultu
ra, conserve sempre o entusiasmo e saiba utilizar 
as modernas técnicas a seu alcance, inclusive a 
informática, para dif~ndir, em nossa pátriã, a cUl
tura, o saber e a informação a todos os tipos 
de usuários. 

É pr-eciso ainda que o bibliotecário est~a sem
pre atento às profundas mudanças que ocorrem 
na sociedade, acompanhando com atenção a; 
chamada ''era da descontinuidade", retratada ma
gistralmente por Peter Drucker·~-

Entramos, vale a pena ressaltar, numa fase da 
histófla dos povos onde o acesso à informação 
e a sua utilização tornaram-se um dos_mc:~is Impor
tantes elementos da produtividade, da capacidade 
de competição e da realização de planos e proje
tos de toda natureza. 

Para ocupar a posição de relevo a que é chama
do, como profissional incumbido de coletar, pro
cessar, armazenar, recuperare disseminar a infor
mação, o bibliotecário deve estar sempre aberto 
às nov_as idéias e aos novo_s rnétodos de trabalho, 
para poder atender às crescentes exigências dos 
meios de comunicação.- _ 

Ao finalizar, faço votos pela transformação de 
nossas bibliotecas em organismos dinamicamen
te integrados no Desenvolvimento Educacional, 
EcOnômicO, Cientifico- e TéC:_nológico de nosso 
País, sempre a serviço dos que buscam o estudo 
e o saber. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PrE:sidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Sendor Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC.Pro
nuncia discurso.) -:- Sr:. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Já virou lugar comum falar em crise neste País, 
hoje às voltas_com_ problemas em quase todos 
os setores de sua economia e da estrutura social. 
São fatores que se acumulam e se agravam inces
santemente, como conseqüência do c~os produ
zido pelo arbítrio, pela violência iostltudon_al, que 
nos desgovernou durante duas décadas. __ _ 

Poucos, entretanto, sofreram tanto cowo o se
ter da borracha vegetal esse drama. 

Estou retomando de uma longa viagem pelo 
interior do Estado do Acre, ainda hoje o grande 
manancial de borracha nativa do Brasil, Visitei 
seringais, entrevistei seringalistas e escutei_a quei
xa unânime dos seringueiros quanto ao quadro 
que ora apresento à Casa e_ à_ Nação. Mantive 
reuniões com Prefeitos, Vereadores e Represen
tantes das categorias profissionais voltadas para 
a heveicultura - cujas_ palavras, mais precisas 
e ilustradas que as dos _incultos_trªb_a_IQadores, 
apenas repetiram-lhe os protestos e apelos. 

O excelente trabalho administrativo desenvol
vido pelo Governador Rayiano.Me:lo e-pelos _Pre
feitos de Rio Branco, Cruzéifo do Sul, Mâncio Li
ma, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira_. Xapuri e 
Brasiléia - Municípios- --que Visitei - pode até 
mesmo ser, lamentavelmente:, comprometido 
junto à opinião pública pelos descaminhos que 
afetam a heveicultura, até hoje a principal ativi
dade do Estado. 

A extração da borracha, só para se ter uma 
base de sua importância econômica para o Acre, 
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representa, ainda, quase 40% de todo o ICM arre
cadado no Estado. É o principal fator de f~.xaçào 
de milhares de famílias às regiOes extra-urbanas. 
suas perdas, nos últimos anos, -causaram justa
mente o êxodo de grande parte dessas famílias 
para as favelas e para a miséria das empobrecidas 
cidades. -

É hora, ou, para ser mais preciso, já estamos 
passando da. hora de atentar para a gravidade 
da situação e ~e~olvê-la, com um míniroo de eficá
cia _e sensibilidade. 

Os prejuí~os acumulados pela heveicultura 
sempre, ao longo das décadas, marcaram seus 
empresários e trabalhadores. Mas o advento do 
Plano Cruzado, em 28 de fevereiro de 1986, agra
vou e tornou insuportáveis esses desequilíbrios, 
que prodigiosamente ainda conseguiram se agra
var nos últimos 19 meses. 

Quando o Governo l.:)OÇQU ªua proposta de "In
flação Zero", naquele dia, estava prestes a ser 
anunciado o reajuste dos preços da borracha ve

_getal - na verdade apenas um pequeno acerto 
em face das defasagens provocadas pela inflação 
daquela época. - _-__ _ 

-~ Congelou~se tudo, entretantO. Até mesmo os 
preços em vias de reaju_s,tes, como o da borra41a. 

E ao _longo de um ano praticamente inteiro, 
enquanto as estatísticas oficiais e os índices nomi
nais garantiam a estabilidade de preços, os custos 
disparavam de todas as formas, agravados pelo 
ágio ou pela cobrança abusiva escancarada. 
~-Eindo o período de congelamento, houve odes
controle total de.econpmia do Pats, com a inflação 
atingindo recordes históricos. Os núm~ros são 
reveladores, impressionantes, _e, para ele~. peço 
a atenção especial dos meus nobres Pares: de 
janeiro a agosto de 1987, _a inflação acumulada 

_ atingiu 204% - enquanto os preços internos da 
borracha vegetal foram corrigidos em apenas 
107%. Ou seja, l)ma perda real, comprovada, in
discutível, de quase 100% . 

As leis da economia não são revogadas por 
decretos ou portarias governamentais. E a prin
cipal conseqüência dessa defasagem brutal nos 
preços -da bo!Tacha é, sem dúvida, o empobre
dmento Vertiginoso de todos quantos de dedic,am 
a ela. 

PeÇo ·venia a V. ~ para frisar o ponto mais 
agudo da questão: _a defasagem que menciono 
já era anterior ao Plano Cruzado, cresceu quando 
os preços foram congelados e agigantou-se com 
o recrudescimento da inflação, no alvorecer do 
ano em curso. 
-0 preço atualmente ftxado para o mercado in

terno, de ü:$ 36,00., é menos de um terço do 
mínírno desejável, estimado pelos produtores e 
adniíHdo pelo Governo como sendo de Cz$ 
115,00. Abaixo disso, o quadro de miséria_e desa
lento só tenderá a se agravar, com sérios reflexos 
econômicos e sociais para toda a Amazônia e, 
particularmente, no Estado do Acre, cuja estrutura 
gomífera ainda é fundamental. 
_O ÇonSelho lnterfninisterial de Preços está 

anunciando estudos para, finalmente, reajustar as 
tabelas da borracha vegetal. E é indispensável 
que, neste momento, se. chame a atenção dos 
técnicos do CIP para a realidade: os seringueiros 
estão recebendo, hQje, menos do que _o salário 
mínimo; se falarmos em termos de piso salarial 
nacional, o verdadeiro mfnimo, a remunera~o 
aos trabalhado~ está em tomo de 60% de seu 
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valor. Os custo_s dobraram ou triplicaram desde 
fevereiro de 1986. e a linguagem dos números 
é inc._ontestável. · 

Os finandamentos, antes, du_r~mte e depois do 
Plano Cruzado, s,ufocam os produtores -e nem 
mesmo as solenes promessas do Ministro da Agri· 
cultura_,._ acenando com correção de tabelas para
lelas aQS CJ.lStos d.~produção e aos débitos bancá
rios, nem mesmo essas promessãs estão obede
cemdo à realidade, isso para não falarfriOS nos 
preços agiotados, sUpe-r ou sÚbfaturados. 
_ Sr, Presidente,. Srs. Seri:adores: sempre pautei 

minha vida pública pelo respeito à verdade, pelo 
empenho em não ex,agerar ou desfigurar os fatos 
que trago à tribuna_. E é !$Se_ qit.êrio que ora 
empenho, cobrando um posicion~mento realista, 
sincero e sóbrio por parte dos que vão decidir 
o reajuste dos preços internos da borracha ve
getal. 

Se não houver uma finne determinação em 
reverter o quadro atual, que agrava e inviabmza 
qualquer esforço de progresso econômico e so
cial na Amazônia, se não houver tal deter:minação, 
serei obrigado a retomar a esta mesma tribuna 
e declarar aquilo que tanto se teme rui Região: 
a falência da heveicultura, a miséria !'!m St?"US cam
pos extfativistas, o descontrole da ciiminalidade 
e da qualidade de vida em suas r~iões urbanas. 

Não se pedem preços exorbitantes nem atitu
des irresponsáveis, nesta hora em que o combate 

. à inflação é IT)eta priotáría para o Governo e a 
Sociedad~. 

O que se exige é ·a consciênç(~ __ naç;iorial __ em 
tomo da economia e da sociedade da borracha 
- umti esÚutura que já -deu ao Brasil riqÚeias 
imensas, que perm(tiu ao mundo livre enfrentar 
e vencer o nazi-fascismo, que garantiu a soberania 
nacional em territórios até então sujeito_S à cobiça 
de óutras potências. ___ _ _ _ 

Em duas guerras e em dezenas de décadas, 
a economia da_ borracha foi a única presença bra-
sileira na Amazônia. - - - --

Destruí-la irresponsavelmente, decretar-lhe a 
falênciá através de preçoS irreais, é algo que as 
futuras gerações nos cobrarão. 

Um legado que nenhum de nós, brasileiros, 
nesta época de dificul®.des, tem o direito .:de 
transmitir aos -que nos sucederão na tarefa de 
Construir a grande Pátria que todos almejamos. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Ba
celar. 

· OSR. RUYBACELAR (PMDB -BA Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Em face da gravidade da crise que vem se 
abatendo sobre as regiões cacaueira e cafeeira 
do Estado da Bahia, estiveram semana passada 
em Brasília, para tratar do assunto junto aos Minis
tros da Fazenda e da Agricultura, quatro Secre
tários de E.stado da Ba,hia: AgriCUltura, Dr. Rei
naldo Teixeira Braga; da Indústria, Comerc:io e 
Turismo, Dr. Luiz Carlos Bacelar; da_ Irrigação e 
.Recursos Hídri.cos1 Dr. Aro_ldo Cedraz de Oliveira; 
e de Des_envolvimeÓto Urbano, Dr. Laura _Assun
ção; _o"Presidente da Assembléia Legislativa,_ De
putado Coriolano Sales, acq_rnpanhado de outros 
deputados estaduais, além do Presidente da Fede
ração da Agricultura do Estado da Bahia, Carlos 
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Baiardi; Presidente da Cobpercacau, Fernando 
Rios do Nascimento, Presidente do Conselho Na
cional dos Produtores de Caçau, Orlantildes Péri
cles de Carvalho Filho, Presidente da Bolsa de
Mercadorias da Bahia, Wilson Andrade, Presidente 
da Cooperativa Mista Agropécuária de V!tól-fa da 
Conquista, Oóvl.S- Tadeu Nery de Mesquita e o 
Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, Verea
dor Josué Martins Almeida. 

Acompanhado de Senadores e Deputados Fe
derais da Bahia esse grupo foi recebido em au
diênda pelo Ministro da Fazenda em exercício, 
Dr. Mailson Nóbrega, a quem foi entregue memo
rial solicitando o apoio imprescindível para viabili
zação de medidas capaze~ de minimizar os efeitos 
negativos sobre os pólos de produção. 

Após tecer considerações acerca das posições 
significativas na pauta de exportações brasileiras 
que ocupam o cacau e o café responsáveis pela 
geração de divisas para o País e, em particular, 
para o Estado da Bahia, a ComiSsão fez ií~r ao 
Ministro da Fazenda que a:s condiÇões climátiCas 
adversas provocaram uma expressiva redução na 
produção das referidas lavouras, .::omprometendo 
significativamente as safra.s_ vindouras e- trazendo 
em seu bojo desequüíl>rio __ ~ ten_são sociais, asSim 
como o agravamento dos problemas de infra-es
trutura wbana-sodal, em decorr~nda do desem
prego e do êxodo rural, respectivamente. 

COm relação à produção do cacau para o perío
do 1987/88, os seguintes efeitos foram estimados, 
comparativamente à produção 1986/87: diminui
ção de 90.000 t de cacau do "temporão", corres~ 
pendendo a uma perda real d~ 48%;-perda- da-
safra principal em 66.000 t, equivalendo a 38% 
da produção; queda global de 156.000 t, corres
pondendo a 36% da safra total. 

De referência ao café, a estimativa de pJodução, 
para 1987/88, seria de 1.300.000 sacaS; entre
tanto, a previsão de_ colheita para este exercício 
representa uma frustração de 50%, equivalente 
a 650.000 sacas. _ _ 

Em decorrência da gravidade da situação, o 
Governo do Estado d~ 6ahia, através do Decreto 
nf' 356, de 23 de setembro de 1987, rêconheceu 
a "situação de emergência" em 133 municípios 
e constituiu Comissào Especial para acompanhar 
e avaliar a ação governamental nas regiões atin
gidas. 

Em razão dessa sit1,1açãoL foi solic:itad9_ apoio 
do Ministério da Fazenda para o atendimento dos 
seguintes pleitos: prorrogação do prazo de paga~ 
mente do crédito rural no mínimo de 4 anos, 
com 2 de carência e isenção de correção mone
tária; abertura imediata de novos créditos para 
custeio e investimento; abertura de linha de cré
dito especial para as cooperativas de produtores 
da Bahia; refinanciamento dos débitos dos produ
tores junto aos exportadores, industriais e fornece
dores,. nas mesmas condições de crédito rural 
vincendo a partir de outu_bro. 

Em seguida, a Comissão dirigiu-se ao_ Minis
tério da Agricultura, sendo receb_ida_ pelo Ministro 
lris Re:z.ende. que, informado sobre a crise .que 
se abate sobre as regiões cacaueira e cafeeira 
da Bahia, comprometeu·se a propor ao Conselho 
Monetário Nacional, em caráter de urgência, as 
medidas solicitadas pela COmissão e já referidas 
anteriormente, como solução_ dos problemas re
portados pelos setores interessados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta oportu· 
nidade fazemos um apelo às autoridades respon
sáveis; eSpecialmente aos Srs. Membrqs do Con

-selho Monetário Nacional, para aprovação das 
me'dídas-prOpOStãS que, por certo~ representam 
os anse[o-s das comunidades das regiões cacauei
ra e cafeeira do Estado da Bahia. · 

-~-?-que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DükAfl'fJ;O DISCURSO DO SR. RUY BA
CELfk, O SR. FRANCISCO ROLI.EMBERG 

. DEIXA A CADEIRA DA PRESIDt:NCIA, QUE 
. É OCUPADA PELO SR. MEIRA F/UfO. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Con' 
cedo_ a palavra ao nobre Senador Francisco Ro
llemberg. 

Ó SR. FRAI'ICJSCO ROLLEMBERG 
(PMDI>-SE. Pronuncia o seguinte discurso) -
Sr. Presidente, Srs. Se-nadores: · 
~ f'kstã~etapa dos debates da Assembléia Nacio
nal Constituinte, a questão da esc_olha do Sistema 
de Governo - Manutenção do Presidencíalismo 
ou adoçâo do Parlamentarismo - assumiu O ca
rát~r _çle questão decisiva, a ser resolvida imediata 
e preliminarmente. Nesse confronto de posições, 
que, a éssa altura, é Irreversível, e que, a meu 
ver, só se resolverá no voto, estão em jogo- a 
estabilidade ou a instabilidade das instituições em 
nOSSa Pátria, dentre outros aspectos. 

Estoü Conveti.cido, Sr. Presidente, que o .Presi~ 
dencialismo é o Sistema ele Govetno que melhor 

_ nos convém. Ente rido que a tarefa que nos incum
be, agora, é reequilibrar os Podes Legislativo e 
Executivo, restabelecendo na Lei Maior em elabo
ração as prerrogativas e atribuições dássicas do 
nosso· Poder Legislativo e recolocando o Poder 
Executivo em suas trilhas normais, de que foi 
afastado por contigências do periodo aUtoritário 

~que aCàbarrioS de superar e do qual nos encon
tramos em transiçã_o para a plenitude democrá~ 
ti-ca. 

:·A;__g;im pensando,_ Sr. Presidente, parece-me ar~ 
tificial a preSSão que rio momento se desencadeia, 

- dentro e fora da Constituinte, em favor da implan
tação de algum tipo de Parlamentarismo eiltre 
nôs. 

Mas, Sr. Presidente, colocado o problema, não 
me vou esquivar de enfrentá-lo e debatê-lo. Pelo 
contrário, para isso é que me encont~o agora nes--

_,.ta fuj;:J_u_nª. Espero contribuir, embora modesta
mente, para que as coisas sejam postas em seus 
devidos termos, e para que não se tenha a funesta 
üusão de qui? o Parlamentarismo é a panacéia 
que irá resolver todos o noss<;>s problemas e curar 
todos os nossos males. Procurei mostrar que, se 
o presidencialismo não é o "abre-te, Sésamo" 
que transformará a BraSil, cOmo num passe de 
mágica, nu_m paraíso de paz e de bonança, é 
dentro de sua moldura, atuali.zada, restaurada, 
adaptada às conti.g"ências do momento e aberta 
às incertezas do futuro que iremos enfrentar e 

-resolver, com trabalho, com dedicação, com per
severança, c-om esforço e com patriotismo os de
Safios políticos, econômicos e ético-sociais que 
estãO diante de nós nesta antevéspera do Terceiro 
Milênlo. 

Na verdade, Sr. Presidente, tivemos, no Segun
do Reinado, a partir da criação da figura do Presi
dente do Conselho de Ministros, em 184-7, uma 
experiênCia semiparlamentarista, que durou até 
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a Prodamação da_ República. Apesar das decan· 
tadas virtudes que muitq_s hQmeris públicos e ju
ristas do passado e elo presente atribuíram e atri
buem a essa ~xperiência, creditando-lhe o que 
de melhor tivemos no período em termos de esta
bilidade e progresso econ6mico e social, não são 
menos numerosos nem menos ilustres os que 
afirmam que nós tivemos, tão só, um. simulacro 
de Parlamentarismo, sendo o grande fiel da balan
ça do Imperador D. Pedro_ U, que, ao contrário 
dos "reis que reinam e não governam" e de ''presi
dente$ que presidem mas não goveiT!am", típicos 
do Parlamentarismo na sua configuração mais 
pura e característica, "imperava e governava" e 
era, na verdade, o eixo em tomo do qual gravita
.vam todas as nossas instituições. Valendo-se da,s 
faculdades que a Con~uição lhe deferi_a, como 
titular do Poder Moderador (arts. 98 a_ 101 da 
Constituição de_ 25 de março de 1824);-o lmpe
rador nomeava os senadores (art. HH, ]9), conVo
cava extraordinariamente a Assembléía Geral (art 
101, 29), sancionava os decretõs e resoluções da 
assembléia (art 101, 39), prorrogava ou adiava 
as sessões dela_ (arl 101 , 59), dissolvia a Câmara 
(art. 101, 59), nomeava e demltfa lívrerilente os 
Ministros de Estados (art 101, 69), suspendia os 
magistrados em certos casqs (art. 1_01, 791 per
doava ou moderava penas (art. 101, 89), concedia 
anistia (art 101, 99). Além disso, era o chefe, de 
direito e de fato do Poder Exe_cuti_vo_, que exerci
tava por meio dos Ministros de Estados. nos ter
mos do art. 102. __ 

E se, nor!T!alme~e. designava para o-rganizar 
um Gabinete alguém provido da maiofia parla
mentar ou ligado a ela, não poucas vezes contra· 
riava a maioria, dissolvendo a Câmara, consti
tuindo novo Gabinete, provocando novas eleições 
e fazendo nova maioria 

Assis Brasil ("Do Governo Presidencial"), dtado 
por Manoel Duarte ("Contra _o Parlamentarismo", 
Rio DlN, 1950), um dos grandes paladinos ·do 
Presidencialismo entre nós, aftança, categórico: 
"Eüsíb!o de Queirós, Alves Branco, Cavalcanti, 
José Bonifácio, Zacari13.s, Cotrgipe, Ferrei_ra Via
hna, Silveira Martins, Silveira da MOta, -l"'abuCo 
(pai e filho), Paulinho de Souza-que lista intermi· 
nável seria preciso para refirir todos os nomes 
dos pró-homens do Império. vivos e mortos, que 
vieram espontaneamente dar testemunho Solene 
de que o Parlamentan'smo no Brasil foi uma per· 
feita mentira" (pág: 9, oJ); cit. Grifos nossos). 

Alberto T erres, também citado por Manoel 
Duarte na obra suprarnencionada, não é menos 
enfático: "No Brasil - diz ele - o Parlamen. 
tanSmo foi um regime de dítadura moderada e 
frouxa, nas mãos de monarca de espírito abstrato 
e- vontade indecisa ... Floresceram, nessa forma 
de governo, com inteiro viço, suas feições aparen
tes e superficiais: abuso de discussão e excesso 
de exíbição oratória; fetvilhar de intrigas, manejos 
de politiquice no empenho de conquistar o único 
árbitro das posições: o Imperador. A obra legís
lativa do Parlamento imperial, pobre e má, foi 
sacrificada aos vícios do parlamentarismo.H" (op. 
cit., pág. 9. Grifo nosso). -

Testemunha, por Seu turno, o VISConde de Tau· 
nay: "o que os partidos tentavam era eternizar-se 
no governo ... obrigando o Poder MQderador a ver
dadeiros golpes de Estado, a fim de não deixar 
morrer à míngua um dos lados constitudonais, 
um dos grandes grupos em que se dividia a Na-
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ção ... quatro províncias manipulam, demitiam a- fórmula salvadora das nossas instituições, da 
política" (op. -cit-, pág. 10). transmudação do regímen presidencial para o 

ConfOrme depõe Joaquim Nabuco, " ... há uma parlamentar, invocando·se o sucess_o desse no 
certa dasse nesse País que realmente se apossou Segundo Reinado, penso ser obra de prudência 
da Nação ... O censo alto colocou realmente a demonstrar que, entre nós, o parlamentarismo 
representação nacional nas mãOs de uma ve_rda- nynca existiu. Nem teve, jamais, para justificar-lhe 
deira oligarquia ... " O próprio Nabuco, depois de a existência histórica, os caracteres que doutrina-
afirmar que não havia govff1nó âe gabinete sein mente-çon_Celtuam a forma de governo parlamen-
condições de estabilidade nf) adinfnisUaÇáõ, ·pro- tar, nem erli Instituição de nosso aparelho Const.i-
dama:" ... éimpossíveleconomizar.SôeConomiza- tucional Pode-se que, no Império, o supremo 
o país em que há tradições, mas, no nosso, o contraste de govern9 residia no· poder constitu-
govemo a/tema todos os dias, o próprio Presi- dona! do príncipe, pelos estadistas do então cha-
dente do Conselho ilos gOV.cma com õ chapéiJ, mado -poder pessoal - e que, na República, 
na mão ... para fazer economia, para cortar despe-\ quase todo esse poder passou para o Presidente. 
sas, é preciso permanência no poder, permanên- \Venceu, no caso (é, pelo menos, o que concluo 
cia do espírito e permanência da vontade ... " (op. "dos meus estudos), uma orientação que é a que 
cit., pág. 10. Grifos nossos). S~gun~o! -ãínda:, Na- ~elhor co~responde .a noss~ estado cult':lral" 
buco, -os Presidentes do Con_s.elbo VIVIam da to/e- (Le{\1, Aurehno. O Parlamentansmo e o Presiden-
~~a do fmp_erador ... Já a~oi"~ viV.~ãfrf ~a tale- cial/$(1!_o no ~r?J$il. Ri<:, ~apelaria Venus, 1924, 
ranaa do Presidente da Republica... (op. cit., pág. págs:J-4. Gnfos nossos). 
1 O, cal. 2. Grifos _nossos). "Porque, vigorante a Em ~gumas passagens, Aurelino Leal, que es-
adoçáo do sistema parlamentar proposto, enfei- crevia erlJ 1924, parece estar referindo fatos de 
xaria nas mãos o Presidente da República a mais nosso mdQ1ento presente!!t 
insuportável soma_ de poderes sem ·contraste que Em receh_t_e simpósio tendente a oferecer pro,. 
se pudesse imaginar ... Dele tudo dependeria, sem postas à Coh:stituinte, observa o Prof. Eduardo 
responsabilidades e sem temores: seria o único ~')... Muylaert Ar1t\lnes: ''Muitos atribuem ao regime 
poder real no Brasil. MinistériOs, parlamento, auto- parlamentar de Q-pvemo a relativa estabilidade po-
nomia dos Estados- tudo. Tudo de sua presti- líticài do Império": E, embora admitindo ter sido 
giosa influênci~ de sua onípotente supervisão de ele "um importante elemento de transição do ab-
seu praz-me decisório é que viveria ... Só o Presi- solutismo pára a concepção democrática da épo-
dentedaRepública,comlongomandatoirrespon- ca", ressa1va: "É ilusório, contudo, imaginar que 
sável... dirigiria a política ... " (pág. 10, cal. 2). o Império foi um mar de rosas. Carlos M.ivdmi-

É ainda de Assis Brasil a obseNação de que !fano, _que contou 59 Gabinetes em 67 anos d.e 
"no próprio regime monárquico, quando havia (rnpério, aponta que "em geral, motivo fútil, de 
interesse do principe em acreditar as instituições, simples politicagem, determinava a queda do Ga-
o parlamento nunca serviu de fre_io ao ExecUtivo. binete". E Joaquim Nabuco destaca a vontade 
Essa fài a oPinião unânimé e publicamente ex- _ do Imperador como mola mestra da vida política: 
pressa por todos os pró-homens. da monarquia... "O Governo era feito por todos desse modo: -
Porque, de fato, temos a experiéncia negativa de o -que é que o imperador quer, o que é que ele 
40 anos de parlamentan'smo presidenCíaJ!sta ... " não quer? os·(Jüe -raziam política fora dessas con-
(pág. 13, cal. 2. Grifos nossos). diç:ões. estavam condenados a não ter nenhwn 

'Zamaconfirma ... oquejáeriJBBafirmiwafla- êxito." (Um Estadista do Império. 1936. p. 381. 
buco: "oqueháentrenóséasombradosfstema '1n", Antunes, Eduardo A. Muylaert. Vamos Re-
parlamentar" (op. cit., pág. 14, cal. 2. Grifos nos- s!stlr ~ Ttmta.ção Parlamentarista. Revista da Pro-
sas). curadoria Geral do Estado de Sao Paulo, número 

Noutro passo, insiste Assis Brasil: "No Norte especial, S. Paulo, n? 24, dez. 1985, pág. 391. 
da América, não havendo sido jamais instituído Grifos nossos_.) 
regímen unitário parlamentar, tampouco a nova o Prof. Nelson de Sousa Sampaio registra que 
federação encontrou tradição a romper; no Sul, "se procurava Imitar o padrão Inglês, mas a cópia 
entramos, não direi com a traâição d9 p4rlamen- era desvirtuada pelas nossas condições sociais 
tarismo, que nunca o tivemos verdadeiro, mas e pela dura realidade que vidav~ pe!a-Violênclã 
com boa bagagem de vícios adquiridos em mais e pela fraude, os pleitos eleitorais.· A desfiguração 
de sessenta anos de sofismas em nome d'aquele foi tamanha que se chegou a ali~tn.f!r que ~·vemos, 
sistema" (Assis Brasil, S. F._l)o Çidvéfno Presi~ então, a inversão do parlamenta_~o. E o que 
dencial na RepúbliClJ BraSJ1eira. Rio, Calvino Filho sustenta, por exemplo, "Carlos Maxn:niliano", na 
Editor, 2~ ed.; 1g34, pág. 45. Grifos nossos). resenha de história ConstituciOnal brà"sjleira com 

Pedro Vergara pondera que, "se nós, no Brasil, que abre os seus Comentários à Consiltliição Bra-
não podemos restaurar o regime das colônias SJ1eira ae· t89J; que foram atualizados para a 
como não podemos restaurar o regime monár~ Constituição de 1946. A caracterfStfca do P§!rla-
quico, do mesmo modo nã_o podemos copiar o mentarismo é, como t.1mos, o poder de a maio;üi 
modelo inglês, de que fizemos, nl!f rti6narquia, parlamentar formar e decidir a sorle do gabine'te. 
uma longa experiência, sem possibilidade alguma Mas, no Brasil lmpén'o, ao invés de a maioria fazei·-. 
de ajUstamento. E então os nossos_ quadros so- o gabinete, este fazia a maioria. A coisa passava~ se · 
dafspareciamestáveJ's"0/.0liveira_"YiÇlna.~~I;:volu- da seguinte fonna: quando havia uma crise de 
ção do Povo Brasileiro", pág. 214 e seguintes. gabinete, D. Pedro n convidava para Primeiro-Ml-
"ln" Vergara, Pedro. Contra o Parlamentarismo. __ ni~go um prócer político e este, se não alcançava 
P. Alegre, ed. O Globo, 1933, pág~~O) a maioria na Câmara dos Deputados, dissolvia-a 

Aurelino Leal é também categórico em negar imediatamente e realizava novas eleições nas 
o ·caráter parlamentarista do sistema praticado quais a violência e a fraude lhe davam, na nova 
no Segundo Reinado. "Como, porérh- áduz ele legislatura, a maioria desejada a fim de manter-se 
-ultimamente se tem feito propaganda, como no poder. Desse modo, a eleição era um meio 

de transformar, quase fatalmente,_ um_ gabine:te 
mjno.ritátio em majoritário" {Sa!j1_pai6, Nelson de 
Sousa. _() Pa.r!amentarismo e 8 R"ealidade Brasi
leira. ·~tn" Revista Brasileira de EstudO:~.--t)OiitiCos, 
vol. lll, _n9 5, jun. de 1959. págS. i 95~196. -Grifos 
nossos.) 

Do mesmo supracitado Zama, ria Constituinte 
de 90-91, temos o seguinte conceito: "Se_, porém, 
tratam do parfamentanSmo no Brasil, só direi uma 
coisa -que nunca tive mas parlamentarismo nes
ta terra, porque o domínio dele era _o domínio 
absoluto do Senador sobre.o raJ]J_o_l~gislatiVo tem~ 
porârio; e que a Câmara dos Deputados · riUnca 
influiu nos destinos do País (apoiados). A -C:âma_ra 
dos Deputados não fazia mais que derrubar minis
térios, mas nunca organizou nenhum (apoiados, 
muito bem) ("In" Rour~7_ Agenor. A Constituinte 
Republicana. Brasma. SF, 1979. pág. 230). 

Theodureto Souto, por outro lado, enfatizava: 
"não foi o regime parlamentar que nos prejudicou, 
mas _o parlamentarismo, levado às suas últimiis 
conseqüências (apoiadoS): foi o viciamento do 
sistema parlamentar" (op., cit., pág. 233). 

O mesmo De Ro.ure acrescentava: "Se_ uma 
das condições e;ssenciais ao progresso das na· 
ções é a_ "continuidade de ação': é o "esprit de 
suite': -de ·que falOu Poinciié; O parlamentarismo 
nos povos latinos tem sido um empecilho ~mar
cha do progresso, por que tem impedido~ -para 
satisfação da dJ.tadura parlamentar dos pariidos. 
essa contim.Jldade de _ação" (id., ib., pág. 234). 

E ainda: "Este país novo, que reclamava a djre~ 
ção de uro_a possante cabeça organizadora, atra
vessou o período mais calmo de sua existênCia 
sob o governo de um chefe, com as virtudes Ãe 
S. Lu~ e a inteligência de Luiz XI\'._ ~ez,_ mas 
nos deu tudo quanto (fuiseram, menos um regime 
parlamentarista. A obra legislativa do Parlamento 
do Império foi sacrificada aos· vícioS do parlamen
tarismo ... A restauraçQo do parlamentanSmo seria 
a maior demonstração de incapacidade políiica 
que-poderíamos dar ... " {ld., ib., pág. 241:--Grif6s 
no.ssos). 

ParaAlmir de Aftdrã:de, ·no Brasil, nunca vingou 
o regime parlamentarista ... Na prática ... o regúne 
parlamentar do Império nunca funcionou com 
tod'!S as ceaderís!J'cas própn'as desse_ sistema, 
onde é essenciiú que o Chefe de Estado (Rei ou 
Presidente). "reine, mas não governe'; 6omo na 
Orá-Bretanha ... Se o Imperador nomeava um Pri~ 
ineirà--_Ministro pertencente à míhoria parlfiihentar 
e a mafon""a lhe opunha um voto de desconfiança, 
ele dissolvia o Parlamento e cQmeçava novas e fei
ções. ·Durante o Império. a Câmara foi dissolvida 
nada-menos que 1 O vezes. e em sessenta e sete 
anos de regime monSrquico, estiveram à f_r_ente 
do governo do BrasH 59 gabinetes. Prova mais 
que evidente da Ineficácia do regime padamen
tan'sta. brasileiro e da veracidade das palavras -com 
que o Visconde de ltaboraí se dirigiu ao Se_n{ldo 
do Império em 1869, advertindo-o _de que, no 

'Brasil, "o Imperador impera, governa e adminis
tra·: Nunca houve, portanto, em nosso País, clima 

\favorável ao parlamentarismo" (Andrade, Afmir, 
/::ições de Direito Constitqcional.. Rio, e~. ~i o, 
1973, págs. 65-66. Grifos noosos). _ .. _ 

O ._próprio Senador-Constituinte Prof., Afol1so 
Arinos~ ·, ~m se_u voto ~pendido a propósito da 
Emenda R_aul Pilla, que· intentava implantar o Par
_laJJlen~_rismç no Brasil, deixava transp~e_çer que 
considerava a experiência do Segundo Reiilaao 
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apenas "semiparlamentarista". Dizia ó então De
putado Afonso Arinos, à época ainda presiden
cialista, naquele seu voto que veio a tomar-se 
Parecer da ComissãO esj:>edal, no t6ptco por ele 
mesmo intitulado "i1ã:o houve parlarrientarlsmo 
no Império": "comecer:nO!? por obseiYar- dizia 
o eminente constitucionalista - que é altamente 
duvidosa, ou pelo menos, muito pouco n"gorosa, 
a caracterização do GoVerno íiiiPetia! como sendo 
parlamentarista ... " (Franco, Afonso Arinos de Me
lia. "ln" Estudos de Direito Constitucional. Rio, 
Forense, 1957, pág. 21) 

Após minuciosa e percuciente an~ise .. em que 
confronta as praxes polfticas do Segundo Reinado 
com as ç;_;aracterísticas do Parlamentarismo, con
cluía, incisivo: "não há necessidade de irmos mais 
longe nesta demonstração. Os fatos alinhadqs~ 
os depoimentos recolhidos, -autênticos aquéles _ 
prestigioSos C~stes, São conr;.ordes em demonstrar 
que o chamado parlamentarismo Triiperial brasi
leirO nunCa exiStiu, pelo menos o verdadeiro siSte
ma parlamentar de governo elaborado na Europa 
pela prática inglesa e fixado no Continente pelo 
Constítucion;:J/ismo do século XIX No Brasil, a 
instituição Constitucional do Poder Moderador,
única no mundo- fez do nosso chamado gover
no parlamentar algo ''sul generls" inteiiamente 
diverso do que a doutrina conceitua com êsse 
nome ... Quando dizeinos,- aSsim, que ·~::r fmpénO 
gozou de duradoura estabHidade das Instituições 
devido ao regime parlatTJentar,_ formulamos uma 
inverdade, ou antes, duas. Prime1ro; porque tal 
estabilidade não existiu de fato, pelo menos nos 
termos em que os saudosJstas _a proclamam. Se-
gundo porque, ainda que tivesse existido, não _se
ria por causa do sisteff)il-parlamentarista, que 
nunca praticamos verdadeiramente." (id., ib., 
págs. 21-29-30:.-Grifos nosSos). 

Em. _passagem anterior do rnesmo ~do, diz 
e1e: 'ho Brasil, como é sabido, o ''regime ~jrilfpar
Jamentar" do Império dava à reunião das duas 
casas legislativas o nome de Assembléia Geral 
(Const do Império, art. 14. id., ib., pág. 17. Grifos 
nossos). 

Em passagem anterior do mesmo estudo, diz 
ele: "no Brasil, como é sabido, ''o regime s"erM!par
IMnentar" do lmpénO dava .:1 reunião das duas 
casas legislativas o nom(! de Assembléia Geral 
(Const do império, art. 14. íd., ib., pág. 17. Grifos 
nossos). 

Themistodes CaValcanti ainda concede _que". 
.. era mais ou menos o Sistema que vigorava na 
Monarquia" (Cavalcanti, Thernistocles. A Crise 
ConstiticionaJ do nosso tempo. Revista Forense, 
vol. 197, ano 59, fase; 703 a 705, jan, fev. mc!rço 
de 1962, pág. 13) 

O Prof. Frãnco Montoro, ele próprio ex~Ministro 
de um dos Gabinetes do Sistem_a Pãrlainim&iriSta 
de 1961 ~63; ãsseVera: "após a análise deSSa~_ài..i8s 
experiências (a do Império e a de 61-93), e apesar 
da letra expressa da lei, muitos publicistas susten~ 
tam que, na realidade, o parlamentarismo não 
foi praticado no Brasil, em nenhum momento .. :' 
... "Viveram-se quase três quartos de século dentro 
disto, a levar à <::ena, no trópico, a peça chave 
e superficialmente educadora do parlamentaris
mo inglês: gastamos no aprendizado de tal men
tira a vida menos hip6<:rita da Colônia", escreve 
Pontes de Miranda (Preliminares para a revisão 
constitucional, p. 170)." 
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"E Oliveira Viana denuncia a inautenticidade 
desse parlamentarismo de estilo inglês, totalmen
te divorciado de nossa realidade e sem menor 
participação do povo-mass.a"_ (Instituições PoUtí
casBrasJ7eiras, l 0 vol., p.178)." 
_ "No Império, com o Poder Moderador exerddo 
pelo Monarca, o parlamentarismo, na verdade, 
servnrapenas de capa para encobrir a poderosa 
vontade do Imperador." 

"É essa a inteipretação autOrizada do Constitu~ 
_cionalista Miguel Ferreira Filho: "o parlamenta
n'sino lrriperiiJJ foi mais aparente que real. No fun
do, a_ [orça d_os gabinetes trnperiais provinha ex
clusivamente da boa vo~tade do_ ImperadOr, já 
que as eleições sempre fraudadas nada significa
Vam. A verdade sobre o parlamentarismo imperial 
é-reveladit pelo famoso sori,tes de Nabuc:o de 
AraU;o:â Poder Moderidor pode chamar a qUeÍn 
quiser para organit;ir Irltnistérios: esta pessoa faz 
a eleição porque há de fazê~la; esta eleição faz 
a maioria. Assim, não era o gabinete que se apoia· 
va_ mrnratorla parlamentar: a criatura do Impe
rador e que a criava nas eleições" (Curso de Direi
to ConstituciOnal, p213)". (Senador Franco Mon
toro. Filosofia do Direito e Colonialismo Cultural. 
Revista de Informação Legislativa, jan. a março 
de 1973, págs. 7~a Grifos nossos)._ 

Poderia aduzir riumerosó_s ·outros testemunhos 
de _insignes jurístas- e ·potítTCO~i do passado_ _ _e_ do. 
presenle. Creio, no entanto, Sr. Presidente, ter de
mçnstrado que não tivemos, realmen_te, urn sist;~ 
ma··parlamenfar no Império, mas, tão-somente, 
um slmulaçro dele. E -essa demonstração ~ 4a 
maior importância, razão Por que nela me detive 
tão longamente, pois daí é que se origina a ilusão 
parlamentarista no Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, se não._ tivermo.s aut~ntico 
Parlamentarismo no Império, o que ê o Parlamen
tarismo autêntico, Ou pUro, ou clássico? Quais 
seus n:aços_domfnantes e ess,en_ç_íais? _ __ 

Convém relembrar, antes de mais nada, aquilo 
qi.le- é sabido e res_sabido, ou seja, que foi na 
Inglaterra, não por obra de_lucubrações e raciona
lizações, mas como resultado da luta SJ~ç_ular entre 
a Parlamento e o Poder Real que surgiu, paulatina
mente, por evolução, pragmaticamente, o Parla~ 
mentarismo, no século XVIR, dali se espraiando 
para o Continente Europeu, para os Domínios 
da Coroa Inglesa e para alguns países mais. É, 
pois, o Parlamentarismo um sistema tipicamente 
daJnglatera, e por ali e somente ali, bem _como 
em alguns Domínios_ e ex-Domínios, como no 

Canadá; na Austrália e na Nova Zelândia, bem 
como na Índia, sempre funciono_u razoavelmente 
bem, ass.im como nos países nórdicos. Em outras 
partes, como na, Alemanha, na Itália, na França, 
tem tido altos e baixos, mais baixos do que a1tos. 
As experiências de Pprtugal e Espanha, porte~ 
riOies aos respectivos regimes autoritários, são 
ainda muito recentes para permitirem uma. avalia
ção mais profunda. 

&gundo a Prof~' Rosah Russomano, " ... o parla
mentarismo se acha sublinhado por traços essenM 
dais que podem ser assim catalogados: a) d.istin~ 
ção, (e-nâo-sep-aáiçãoJ-dOs órgãos Legislativo e 
Executivo, que se apresentam vinculados por in
terdependência; b) constituição do Gabinete p_u 
Miriistéíio em consonância com as correntes ma
joritári8s dO Parlamento;_ c_)_ sua m<~,nl..ttençãQ .no 
poder, enquanto contar çom a confiança parla
mentar, o que significa a sua queda (sob o signo 
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da responsabilidade solidária), se lhe falecer _essa 
conf~ança; d) estruturação do Gabinete_ comO Um
todo_orgânico, ficando à sua fr~nte o Primeiro
MiniStro; e) dissolução déi_Cãr:narn _eaixa,· quando 
for estã,.e nãq __ Q.Qabin~ti:!, qj.J.e se cfissoç:tar _das 
aspirações populares realizandoMse elelçõ.es. ge.,
rais; f)estrut!.H.;t dualista do Poder Executivo, dis~ 
tinguindo-se che1e de Estac!O (Rei oU Presiç:lenÚ~ 
da República) e governo (exercido por um órgão 
coletivo, precisamente o Gabinete ou Conselho 
de Ministiosl; g)_ su<!_ aplicabilidade tanto às mo~ 
narquias Onglaterra) como às repúblicas (França) 
(RussO!!W"io, Rosah. Curso de Direftp CQTJStitucio
nal. Rio, São Paulo, I:reitas Bastos, 19e;3). ·- -

Para Wilson Acciolli são as seguintes ãs_c:ár8Cte
risticas do Parlamentarismo: a) dualismo- do EXe
cutivo: __ Chefe de_ Estado e_ Chefe Q.e Oçwemo; b )i
gualdade (sic) entre o Executivo e o LeQisiãtivo; 
~;;)e;xjstênc:i_a_de_um Primeiro-Ministro __ cQmo Chefe 
de GovernO; d) existência de Um ExecUtivo Cote:-_ 
giado - o Gabinete; "~- _vqtos de_ çen~ur~ e- dé 
desconfiãnça dO Parlamento, _relaJtvamenie ~ão 
Gabinete; ff dissolul:>ilid_ade do Parlamento (Ac.
cou, Wilson.. Teoria Geral do Estado. Rio. FOteris"e, 
1985. págs. 350, 351, 352, 353, 355, 356). 

Segundo 9 Prof. Sahid Maluf, "são peças essen
dais.do sistema parlamentar: a) .organização du<l
lísticado poder executivo; b) colegialidade do ór
gão goVernamental; c ) responsabDidade polí
tica do Ministério perante o Parlamento; d 
responsabilidade política do Parlamento perante 
o COrpQ Eleitoral; e tilterdependência dos poderes 
legislativos e executivo" (MM.ur,_S~hid. Teoria Oe
ral_do E.stado. S. Paulo, Sugestões Uterárias S/ A 
~·~~d.,l967, p. 292). ~ 

O-Prof. Pinto Ferreira entende que "de _um mo
do gera1 poder-se-iammostrar os seguintes prin~ 
cípios que norteiam ó regime parlameÍltar: a) 
Existem duas figura$lftulares do poder executivo, 
uma sendo o Presidente da f?.epúbliéa e OUtra 
o Presidente do COJJ_seiha d~Minl$tras ou O_,qbi
nete, mas ó Presidente da República é politíca
mente irresponSável, não pode ser destituído nor
t"'flal_mente por uma moção de desconfiança do 
Parlamerito, ViSto que apénas ·promulga e refe~ 
renda os a tos_ do Gabiilete, b J A autoridade do 
Presidente da Repúblk:ã ~Sobretudo moral, acon
selhando e ponderando a política e a ad.mtnis~ 
traÇão geral, cuja responsabilidade compete· ao 
ministério. c) Normalmente, na organização do 
Çi:abinete,_ quando existe o Presidente. ct?J;. Repú
bliCa, esie escolhe um_ dos lí_deres parlamentares 
para "Premie_r:· e este_ Por sua vez convida outras 
figuras políticas de eminênci~ para constituir o 
Gabinete, que deve_cofl#Jr_çqrn o apoio da maion'a 
da Câmara. d) O Oabin~te se mantém no poder 
enquanto tem a confiança da maioria _pãr/amen
tai, devendo demitir-se· em c{!l_SO- ~:te Uma moção 
de desconfiança partida da dita maioria, exceto 
se o executivo díssoiver a assembléi~ popular, 
nào podendo porém dissolvê-la urna segunda vez 
pelo mesmo motivo, ·e então deverá retirar-se defi
nitivamente do poder". (FERREIRA, Pinto. Teoria Ge
ral do Estado. Rio, José Kon_fino -Editor, 2• 
ed.; 1957, págs. 169-170. Grifos_no_ssqs}. 

Mais sinteticamente ainda, na esteira de JwEN 
i..p-e:RRIP!E_(Manual de Direito Çonstitucloflãl, pág. 
?69, Paris), assiiTÍ o Prof. Pedr-O Calmon delineia 
o~ t:J:"aç_os car~ctérfstico$ cl.o _sistema parlamentar 
de governo:._ "São_ as çaracterí~cas·- do ·regime 
parlamentar: I - um Chefe de Estado lrresp~:m-
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sável; II- responsabilidade política dos Ministros 
perante o parlamento; III- organização do minis
tério em Gabinete ou Cortselho- de Ministros sob 
a chefia de urn presidente do Conseltro ou primei
ro-ministro; IV- o direito à dissolução do parla
mento pelo Chefe de Estado". (ÚLMoN, Pedro. 
Curso-de Teoria-Geral do Estado. Rio- S. Paulo. 
Uv. Freitas Bastos S/A, 5• ed., 1958, pág. 
233-234). 

Finalmente, o eminente Prof. e constituc(ona
lista, Senador Afonso Arinos, ao-reproduzir, em 
seus_ "ESfUdos de Direito Constitucional" (Rio, Fo
rense, 1957), conceitos experididos em seu voto 
contrário à Emenda Parlamentarista do Deputado 
Raul Pilla, prolatado em 1949, e que se tomou 
Parecer da Comissão- Especial então constituída 
para apreciar a matéria, assim resume as é:aracte
rísticas das várias formas de Parlamentarismo: 
"EXeó.ttiVOemailildo do_ Legislativo, do qual a que· 
le é uma simples delegação, responsabilidade mi· 
nisterial coletiva, eis, em resumo, as caracterís
ticas fundamentais do parlamentarismo em qual
quer das suas nuanças, características que_ se re
velaram desde a sua formaç~o e que vêm sendo 
repetidas por todos os tratadistaS, _inclusive os 
mais modernos, que não citaremos para não so
brecarregar inutilmente otextõ" (id., ib., pág. 21 ). 

Nessa última conceituação estão incluídos, 
pois, quer o parlamentarismo clássico "à la ingle
sa", quer os chamados parlamentarismoS racio
nalizados, entre os quais, é born_ n-ª_Q_ esquecer, 
devem ser incluídos o parlamantarismo italiano 
anterior à Segunda Gue!Tif_M_uo_d_i_al, que não obs
tou, antes facilitou a asceiisão do Fascismo, e 
o Parlamentarismo da Constitúição alernã de Wei
mar, de 1919;iQUalmente favorecedor da ascen
são-do Nazismo de Hitler. 

Vejamos, agora, ~s inconveniênciâs básicas do 
Parlamentarismo, e as razões por que, conseguin
temente, não devemos reincidir ne.saC!.iiYsão _peri· 
gosa. _ ___ _ ______ _ 

João Camüo de_ Oliveira T erres (Cartilha do Par-
lamentarismo. Belo Horizonte, Itatiaia, 1962), após 
mostrar aquilo que ele considera !;IIS vantagens 
do parlamentarismo, reconhece várias "d_ificulda
des" para sua prática vantajosa. A primeira, rela
tiva à "Forma de Governo". [)iz_ ele: "O Parlamen· 
tarismo funciona melhor. n~ monarquias ... o rei 
é realmente suprapartidárlo ... o rei é permanente ... 
pode exercer a função moderadora .. , por sua au~ 
toridade pessoal e o prestigio da dinastia ... Gm 
Presidente da República, se fôr uma figura dotada 
de personalidade, fatalmente terá ligações políti
cas e não poderá exercer a contento as funções 
de Chefe de Estado em _sl.ste_m_a parlamentar; se 
fôr uma nulidade, então, pouco ajudará ... Em re
sumo: a república parlamentar, se não possui to
dos os defeitos do sistema presidencial, não al
cança todas as vantagens da monarquia _parla
mentar" (ld., ib., pág. 32-33). 

Não nos esquecemos de que o ilustre autor 
era parlamentarista e monarquista. 

E"f>l'ossegue ele, Sr. Presidente, na enumeração 
das "dificuldades" do Parlamentarismo: "A multi
plicidade dos partidos ... Se forem muitos os parti
dos, e não se tomar possível urna maioria estável, 
de fato, tomar-se-á diffcil a fonnação e a exi~ência 
dos gabinetes" Od, ib., pág. 33}. 

"Outra questão difícil no "governo padame_ntar. .. 
é a das pi!lsfasmilitares.Apraxe, no governo parla
mentar. consiste na entrega de todas as pastas 

. a deputados e senadQres. inclusive, as militares. .. 
Naturalmente, nas monarquias, a mística do rei 
generalíssimo de terra, mar e ar, proporciona os 
elementOs Oe ordl$1 afetiva adequados à despoli· 
tização das forças- anUadas. E. cOnvém lemf?rar, 
a <J!lestão militar que liquidou _o Império nasceu 
exatpm-ente do de:ia_péJre.clmento âesta místlca, 
pela doença de D. Pedro 11 e pala ausência c!~ 
um sucessor _masculiiio que polariUisse a!! atefl-

. ções'' _(id., ib, págs. 33 e 34. Gtifos nosso_s). 
O saudoso Deputado Rau1 Pilla, incansável pa

ladino da introdução do Parlamentarismo no Bra
sil, após enumerar aquilo que ele considera_va ma
les do Presidencialismo, ~arrola o que para ele 
eram pretensos e que para nós são-reais defeit_o_s 
do Parlamentarismo, além de outros que mencio
naremos mais ª- frente. São eles: instabilidade do 
governo parlamentar; ruptura da continUidade ad
ministrativa; incompatibilidade com- a federação; 
sistema próprio das .monarquias; fraqueza do go
verno _parlamentar (Pn.rA, Raul. ParlamentariSmo 
aoAk:ãnii:"df: Todos. 6rasília., SEDAP-PR, FUN
CEP, 3• ed., 1987, págs. 42, 43, 46, 4!fe 49). 

Alberto Torres, citado _por Manoel Duarte (Con.· 
tra o- Parlamantarismo. Rio, DIN. 1950), adverte: 
" .. .0 .Cioverno de Gabinete e da responsabilidade 
ministerial s6 tem cabimento no regime monár
quico e _só existe, de fato, na .Inglaterra_ .. , é lJW.a 
transação entre a autoridade da dinastia, a forç_a 
política dos barões e, depois, do povo. No regime 
republicilno, onde os poderes _públicos são tem;. 
_porários,.,_ o parlamentarismo é uma superfeta· 
ção ... A existência de dois partidos é da sua essên~ 
ela. o-· parlamentarismo é a antítese da Organi
zação e do gov_~mo consciente e forje; é o _regime 
da dispeJ?âO-' da vaa1ação e da_ crise Pérmanenie. 
A restauração_ DO PARLAMENTARISMO SERIA A I'WOR DEM0Ns· 
l'R.A.ÇÂO DE INCAPAODAOE POLfnCA QUE PODEIWJ.\os DAR (ib., 
pág. 9). ''Se confiasse o Brasil sua S!:Ute ao regime 
da fi'aqueza e da dispensão_ da palavra e da orató
ria, dt! desorientação e da inércia: estaria irreme
diavelmentep"efdido: .. "(lb.,_pág.10). "Outro vício, 
Sr. Presidente, que todos os grandes vultos do 
passado demonstram sói viajar automaticamente 
às ilhargas fecundas do parlamentarismo é o ma1 
das constantes oligarquias entre os .que_se apode
ram do _governo" (op. cil, pág. 10). 

Os argumentos de Alberto Torres contra.o Par
lamentarismo, provocaram os seguintes comen· 
tários de Damaso Rocha;_ "O Sr. Damaso Racho._ .. 
Sem dúVida., o trabalho de Vossa Ex- é a critic-a 
mais séria, mais profunda que já se fez nesta Casa 
ao regime parlamentaristél ... _ O presidencialismo ... 
tem tradições históricas profundas em nossa for
mação política" (op. dt., pág. 11, col. 1) "/riamos 
consO!iâar a descontinuidade administrativa ... " 
(op. cit. pág. 11, col. 2. Grifos nossos). " 

"Sr. Presidente, sem d_úYida, se vingasse a_ 
emenda parlamentarista, seria extensivamente 
contrária à tQrrente da op/niãQ ruJ.cional repub/j
cana" (op. dl,-pág. 13, cal. 2. Grifos nossos}. 

Zarna confirma, pois, o que já em 88 afirma 
Nabuco: "O que há entre nós é a _sombri!l do 
sistema parlamentar" (op. cit., pág. 14, c_OI. 2. Gri· 
fos nessas}. 

O Prof. Paulo Bross.ard, parlamentarista histó
rico, invocando eml;>ora uma hipotética conversão 
de Rui Bãrbosa ao parlamentarismo, reconhece: 
-" ... o certo é que Rui, completando o trabalho da 
comissão de juristas, à luz da experiência cente
nária do processo constitucional americano, acei~ 

tou e defendeu o siste;IT)a presidendaLde governo 
e 9 fez, pelo menos, pOr exduSão" (sOOio. PJ!'ffo, 
Paulo Brossard de. Presid_ençialismo e Parlamen~ 
iarismo na Ideologia _de RuiBafbosa. Porto Alegre, 
~d. Globo S/ A, 1949. (Separata da Rev. da Facul
dade de Direito de P. -Alegre, Ano 1, no 1 ). 

A posiÇãO de Rui é bem esclarecida pelo PrOf. 
Afonso AriJlq_s:. ~· ... Rui Barbosa escrevia, __ na sua 
Plataforma de 19ÍÜ: "Com o sistema federativo, 
único adotáve/ no Brasil, il_ão Se corilj;adecenl 
as fórmulas parlamentares. A ele,_na República 
se liga essencialmente a presidencialismo, a cujos 
víclos congenitais_ temos de buscar. pois, os remé
dios nos freios e contrapesos do _meçan[$!Tio: _a 
brevid~de na duraçãç:> do poder supremo, a ine:Je
g_ibilidade do Presidente; _a larga autonomià aos 
Estados, a posição oracular da justiçã na apl!ca
çãcr da. lei nas questões de constitucionalidade" 
_(PI~taforma, dt. pág 21 ). "Eis o que pensava; o 
que afirmava Rui Barbosa. Forani estas palaVraS 
pronunciadas logo depois das outras em que_ o 
grande jurista dizi~ mais valer a instabilidade parla
mentar do que a irresponsabilidade _presidenCial. 
Os parlamentaristas prossegue Affonso Arinos
citam muito esta última sentença, mas se esque· 
cem de lhe ajuntar_ a conclusão, que é rigorosa
mente a transcrita acima, e sem a qual a referida 
sentença fica boiando no ar, investida de um valor 
próprio que nunCa teve: RUI fe:z: .um diagnóstico 
e indicou o remédio, esboçou uma crítica e formu
lou_a_solução.A solução, para ele, era a do regime 
qu_e tinha fundado, e por cujo aprimoramento 
sempre se bateu. Para ele, a Federação se Impu
nha ao Brasil, e para esta FederaçPo brasl'leira 
o presidencialismo era a solução (iniça_ e natJ,Jral" 
(op cit., pág. 66-67. Grifos riossós). 

Carlos_ S. PM-r, analisando o hiato parlamen· 
tarista de 61-63 aftança:_ " ... o parlamentarismo 
no Brasil foi um expediente de drci.Jnstâhcias" 
(VANOSSt, Jorge Reinaldo. Presidencialismo y Parla
mentarismo en eJ Brasil. Buenos Aires, Coop. de 
Dei"eclio y Ciências Sociales, 1964, Prólogo. Gri· 
fos nOssos). E prossegue: 'i4. prova de qu_e o parla~ 
mentarismo brasileiro não tinha raízes está_ dada 
pelo resultado dO p!ebiscfto''_(id., ib., pág. 11. Tra
dução e grifos riossos). Nessa mesma obra, con
clui VANOss1: ·: .. os resú!tBdos do plebiscito eviden
ciaram um massivo pronunciamento adverso ao 
novo slsterha, na proporção de cinco a um" (op. 
.cit., pág. 75. Grifos e tradução nossos). 

Loureiro_ Júnior vê no Parlamentarismo os se
guinteS e -princiPais defeitos: instabilidade do go
verno. "A principal critica contra o parlamenta
rismo é a de que enfraquece o Governo, toman
do-o sempre instável, em conseqüência das fre
qüeri.te-s substituições do Conselho de Ministros, 
que não conseguem, quase nunca, ocupar o" po
der_ por um razoável lapso de tempo" (JÚNIOR, 
Loureiro. Parlamentarismo e Presidencialismo. 

S. Paulo, Rev. dos _Tribunais. 1962, pág. 168). 
"Pode-se- concluir, sem exagero ou precipitação, 
que, existindo mais de três partidos no cenário 
político., é quase inevitável a instabilidade governa
mental, no regime parlamentarista 6 que se torria, 
então, de fato, (egra" (id., ib., pág. 171). 

E continua: "M).lito séria _é_ a _objeção de _que 
6 Parlamentarismo lmpede maior seqüêndà n'a 
vicia adminiStrativa do paf~ devido a serem lnstá
veis os seus governos" (ld., ib., pág. 171. Grifos 
nOSSOS). "Pode~se, por iss_o, sem exagero, afirmar 
que o regime parlamentarista agravaria os proble-
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mas administrativos, que já tanto afligem o nosso 
povo. Cada mudança de governo motivaria, sem 
dúvida, a paralisação dos negócios públicos, além 
de propiciar continuas crises político-militares ... 
Esta perígosa e critica gjtuação tefia,, aín!la! pe_rgi
ciosos e inevitáv~is refl~xos em toda a ativid~de 
nacional, mesmo nas de caráter privado. Assim, 
em cada nova subsúluição do Conselho de Minis
tros, tudo ficará em suspenso e lnterrompldo, en
quanto a Nação, preocupada e temerosa, de ouvi
dos atentos aos debates parlamentares, verá o 
seu futuro ameaçado e_ comprometido, permane
cendo durante longos dias numa inatividade cri
minosa e inadmlsslvel eni pals jovem, que ianto 
precisa trabalhar e produzir. as-o que "demons
trou, de modo irretorquíveJ, a curta experiência 
do Ato AdlcfoniJi" (id., ib., págs. 175-176. Grifos 
Nossos). "O Parlamentarismo, embora assegure 
a descentralização administrativa, coniptomet~, -
por certo, de maneira indesejável a unidade polí
tica nacional. Um país possuidor de vasto territó
rio, cuja unidade política depende de pronta reso
lução de graves problemas reg tonais, exige,. sem 
dúvida, a federação com o Presldencial!smo" (id., 
ib., pág. 182. Grifos nossos). 

Quanto à inadequação do Parlamentarismo ao 
Federalismo, Loureiro Júnior, admitindo certo 
funcionamento do semiparlamentarismo do Im
pério, observa, perspicazmente: "Pode-se, portan
to, afirmar, com inteira procedência, ter o Parla
mentarismo somente vingado na época imperial, 
não comprometendo seriamente o tl!_turo do país, 
porque as Províncias possuíam Presidentes no
meados pelo Imperador, os quais a vinculavam, 
de modo direto, ao poder central Parece, ainda, 
como elemento fundamental, que apenas dois 
grandes partidos porfw.vam no cenário brasileiro" 
(id, lb., pág. 178). 

Inobstante tudo isso - acrescentamos nós -
não houve realrn~nte ParlamerÍ.tárismo no Impé
rio, como já demonstrado anteriormente. 

Harold Laski, enfatizando o caráter eminente
mente britânicO-do Parlamentarismo, lembra que 
"também não nos devemO$ esquecer de que ain
da que seu êxito (do Parlamentarismo inglês) lhe 
tenha dado 1.,1.m prestígio que fez com que fosse 
imitado em todo o mundo, raras vezes foi imitado 
com êxito durante um tempo consideravelmente 
longo. Isso aconteceu porque, na maioria das na
ções em que foi ensaiado, faltavam os cimentos 
económicos do êxito" (La_ski, MM91d E/ Golbiemo 
Parlamentar/o en Inglaterra. Buenos Aires, ed. 
Abril, 1947. pág. 46. Tradução nossa). 

Pedro Vergara assinala que" ... o quadro político 
do parlamentarismo tem cnmo fundo uma estru
tura social estável, perfeitamente consolidada; por 
isso mesmo, esse é o sistema de uma categoria 
social predominante" (Vergara, Pedro. Contrã o 
Parlamentarismo. P. Alegre, ed. Globo, 1933, pág. 
13) "Deduz~se, de tudo isso,- que o parlamen
tarismo só é possível, só _é eficiente e viável naque
les países onde uma c:lasse domina o ambiente 
social _e politico ... " (id., ib., pág. 17). 

"Outro factor da antiga estabilidade do parla
mentarismo inglês, que já não tem a mesma im
portancia de outrora, lhe era dado pela funcção 
conservadora do rei, opposta à função transfor
madora e inquieta da Camara dos Comuns; por 
isso mesmo, o parlamentarismo é um systema 
de estrutura monarchka" (pág. 17. Grifos nos
sos). 

DIÁRIO DO ÇONGRESSP NACIONAL (Seção 11) 

"O rriodelo político da Inglaterra ... é inaplicável 
aos países latinOs. .. " (id, ib., pág. 18). 

·: .. Não M instituições verdadeiramente ade
quadas às necessidades de l!f17 povo, senão a que
lias que são uma cre!JÇão continua do seu proprio 
ge_mQ, e, por assim -daer. u_ma secreção do $eu 
geÍ1Jo"(v:Teoriede Lardre, pág. 77./n. P. Vergara, 
op. cit, pág. 20. GrifOs nossos). 

"O parlamento na Inglaterra se impôs ao res
peito da Corôa, porque representava e rTiaritinha 
a ascendencía das classes predominantes contra 
o poder omnímodo e absoluto do soberano. Qual~ 
quer acçãó coni:ra o parlamento, na Inglaterra, 
por parte do Rei, equivalia a uma derrota das 
velhas conquistas corporificadas no poder legisla
tivo ... Há, portanto um erro de analyse, quando 
se coloca _o parlamentarismo inglês na base de 
todas aS: prosperidades passadas e presentes da 
iriglaterra; elle é, antes, uma resultante, uma con
s~uencia historica .. Bem p9deríamos, pois, dizer 
com Fischel que "não são as instituições inglesas 
que produzem o espírito nacional; é o espírito 
nacional que vivifica as suas instituições" (id., ib., 
págs. 20 e 21). 

"Faztpnos questão de insistir sobre a relação 
necessária que existe entre as grandes formações 
partidarias e o pariamentan'smo. Onde é possível 
a existencia de grandes e poderosos partidos, com 
uma disciplina inquebrantavel, - ahi é possivel 
o parlamentarismo. Noutras palavras: o parlamen
tarismo, para viver, precisa ser a emanação de 
uma vida partidaria estavel, dentro de quadros 
rígidos; e a Vida partidaria, para que possa con
servar um rythmo uniforme, no seu parallelismo, 
precisa ser, á sua vez, a emanação da vida social, 
das condições sociaes. Foi assim que cresceu 
e se _impôs o parlamentarismo na Inglaterra'' (id., 
ib .. pág. 25 ). 

"E referindo-se ao systema parlamentar, acres
centava (Alberto Torres) a incompossibilidade 
desse systerJ?.a com as múltiplas variantes da or
ganização partidaria, oriunda de interesses anta
gônicos. Ao ·contrario do que era de desejar-se, 
o systema parlamentar se generalizou, - mas 
não é praticado em parte alguma. É que o systema 
de gabinete está na lei contra os fatos e o que 
dªhi resulta é a crise permanente das instituições 
em todos os_povos europeus (confr. Alcides Gen
til, A ideia de Constituição, págs. 7 e 8)'" (id., ib., 
pág. 37). 

"Bem lamentável haveria de ser a situação do 
nosso País, no dia em que, dentro do parlamento, 
sem o controle do Che:fe.de Estado, os partidos, 
a fac·çoes,-os gruptiS~ as ambições de toda ordem 
se pudessem coalizar, ao sabor das circunstân
cias, guiados apenas pelo tropismo do poder mi
nisterial!" (id., ib., pâg. 44). 

"-O 4ue se ven'fica, em verdade, no systema 
parlamentar,- ou melhor, na praticã do systema 
parlamentar, ou seja, no proprio systema em ac
ção, --é-exactamente o contrario: não ha aliança 
~ntre o poder executivo e o poder legislativo, não 
há cooperação, a bem ·dizer, entre elles; o que 
há, de verdade, é o omnimoda, o absoluto predo
mínio da Camara sobre o Gabinete; os ministros 
são i.im joguete, um simples brinquedo nas mãos 
6,geis do parlamento ... " (id.,_ib., pág. 63). 

--~ ''Os Parlamentaristas brasileiros querem, 
coffi õ Emsã.io d6- seu systema entre nós, evitar 
quê o Pre$/d_~nte da República disponha, a seu 
talante, como até aqui, dos destinos do país; mas 
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se esquecem de que vão dar ao presidente do 
Conselho tudo o que tiram do Presidente da RepU
blica, e mais alguma coisa. O parlamenta-dSffio, 
entre nós, nos deiJ@ria nesta __ angustl:9~_ alterna
tiva: se _os grupos se multiplicassem dentro da 
Câmara, não haveria propriamente governo, por 
falta de __ estabilidade dos ministerios; e seria um 
mal enorme; e se a Ca.mara se sub=dividisse eln 
dois grandes partidos, de modo que pudessemos 
ter u_m_ governo de maioria, o Chefe do Gab,inete 
~eria ser um presidente perpetuo, porque go
vernaria enquanto governasse o_ seu _pal}ido, -
e este seria o mal matar". (id., ib., pág. 71. Grifos 
nossos.) 

" ... Se o systema parlamentar, quando funcio
nava regularmente, isto é - -corll o predorriiilio 
de maiorias estaveis, pode levar á dictadura, -
não é menos verdade que condu,za, também, a 
dictadura, quando as maiorias se_ fr.agmentam ou 
se formám ao sabor de interesseS ephemeros". 
(id., lb .. pág. 72). 

Quanto à onipotência do Legislativo no parla
mentarismo, pondera Vergara: "O vído capital de 
parlamentarismo, segtihdo penso, é o poder ex
ç_essivo que este systema attribue ao parlamento. 
Pode~se.dizer, com segurança, ((!Je syste_ma parla
mentar (v. Le6n Donat.la Politique Esperimentale, 
pág. 373) o Congresso enfeixa_ nas mãos o poder 
executivo" _(id., ib., pág. 77). 

Após salientar o caráter fragmentário que o par
lamentarismo impõe à administração da c;oisa pú
blica (p. 85) e a necessidade vital que os ,minis
térios têm de contar com maioria parlamentar 
(p. 93), Vergara constata: "Se à uma maioria disci· 
plinada corresponde um programma de longa 
visão; ena só" pode ser fecunda no poder. I?e?Sra
çádamente, no systema parlamenta[, com a divi
são atual da sociedade, os partidos de occasião, 
que formam as maiorias de occasião, não _teem 
senão, também, um programma de occasião" 
(id., lb., pág. 99). 

Quanto à espada de Dâmodes suspensa sobre 
a cabeça dos Ministros, assevera:_ "E:in verdade 
não importa saber, para os objetivos do parla-
mento, se este ou aquele ministro é bom e desem
penha as suas funções; basta que só o detentor 
de uma pasta desagrade ao parlamento, para que 
o voto de desconfiança, recaindo s_obre elle, vá 
ferir na mesma trajetoria, a tcidos os seus coll.e~ 
gas" (p. 1 03) "Desgraçado de nosso país, -se, 
depois de cada eleição legislativa em que os _odios 
se exacerbam - e abalam na própria dignidade 
das instituições, - devessernos ter, aind?, no de
curso de todª _a legíslatura, esses rudes emQates 
parlamentares, que terminam com a quéda de 
um mínisterio para recomeçar, em seguida, ate 
a quéda do ministerio que o substitua!" (p. 105). 

Em seguida, faz Vergara séria denúncia: "Há 
qUem affirme que existe, no Brasll, actualmente, 
uma forte corrente de opinião que deseja a i_m
plantação do parlamentarismo na fustigada polí
tica do país. Em verdade, não ~ste ... o que se 
dá é simplesmente isto: ... como são elles só que 
falam, porque os presidencialistas ou quaisquer 
outros doutrinadores não quiseram falar ainda -
tem-se _a impressão i1usoria que a idéia parlamen
tarlsta é não só uma forte corrente de opinião, 
como, até _mesmo, uma corre:n..~ de opinião vito
nos a .. (p. 147). 

Dir-se-ia, Sr. Presidente, que neste ú1timo tópico 
Vergara fala de nossos dias ... -
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E continua ele: " ... Esta. prodividade dos Gabi
netes para a quéda e _a dissolução, engendra a 
ambição de mando, e_ esta, a intriga; a corrupção, 
o favoritismo, o nepotismo e todos os mal_es de 
um partido omnipotente. Os homens passam me
teoricamente peta governo, daí a dHicufdade de 
se formarem estadistas e daí ainda a falta de conti
nuidade na administração e na políüca" (id., ib., 
pág. 221. Golos nossos). 

Concluindo: "Não s_en"a aconselhável a transla
dação do systema parlamentar no Brasa onde 
o poder pessoal consUtuiu, seinpre, Uma tr<Jdição 
irrelutave/, uma contingencia de nosso meio so
cial e politico; um chefe de grande prestigio, 
apoiado num grande partido, poderia perpetuar
se no poder, á testa do ministerio. Não há motivos, 
aliás~ para fazermos, na República, a expen'encia 
parlamentarísta, quando é certo que o nosso sys
tema presidehcial ainda póde ser aperfeiçoada 
no sentido de se corrigirem e se _impedirem os 
seus erros. vfdos e abusos" " (id., ib., pág. 224. 
Grifos nossos). 

Que ponderações sensatas e atuais, Sr. Presi· 
dente, embora feitas há 54_ (cinqüenta e quatro) 
anos atrás. E agora contamos, ainda, c_om a expe
riência parlamentarista fracassada de 61-63! 

Sílvio Romero, apôs ter elencado os que ele 
considerava defeitos do Pre_sidencialismo e ter di
to: "Vós sabeis que no Brasil nunca existiu, nunca 
se aplícou, jamsi se desenvolveu normalrmmte_ 
o parlamentarismo" (Romero, Silvio, Pariamen· 
tarismo e Presfdenciah'smo na República Brasi
leira (Cartas ao Conselheiro Rui Barbosa). Rio, 
Companhia Impressora, 1893, pág. 75 ), afirma: 
''a) E uma falta de lógica acusar já o presiden
ciaJismo, porque elle ainda não foi entre nós posto 
em práti_ca (falava ele em_l893) ... b) O systema 
parlamentar não pode derrocar nos EUA o presi· 
dencialismo ... c) Oparlamentar/6moéincond
Jiável com o federalJsmo; porquanto como ha 
de o ministerio responder no Congi"eSsô pOr atas 
practicados nos Estados, _que escapam natural
mente â sua alçada? d) Dissolvida uma Camara, 
como fazer as novas eleições com a machina 
eleitoral montada ao sabor dos governadores, 
amigos do poder central? e) O parlamentarismo 
suppõe o predomínio da Camara baixa; como 
subordinar-lhe o Senado? f) O regim"en parla
mentarista leva à irresponsabilidade do Chefe de 
demasiadamente enfraquecida a acção do poder 
central com a quéda constante dos auxiliares do 
Chefe de Estado, batidos nas Juctas das assem
bléias ... " (id., ib., págs. 112·113). 

Conforme testemunha Agenor de Roure, "a 
idéia do presidencialismo ficou logo vitoriosa, 
com a proclamação da República entendendo a 
maioria que o regime parlamentar não se concilia 
com a federação. " (De Roure, Agenor. A Consti· 
tuinte Republicana. "'100 Brasi7ia, Senado Federal 
- UnB, 1979, pág. 229. Grifos no:isasJ - · 

Nilo Peçanha, defendendo embora o ParlamenR 
tarismo, reconheceu alguns de seus defeitos: 
"Enumera os efeitos e os maus Ca?iJÇJerístic;ps 
do parlamentarismo: <t_formaç.§o do parlamento 
em pequenos grupos, produzindo a instabilidade 
ministerial, atrasando a praticabilidade das refor~ 
mas, perturbando a marcha da administração, di
ficultando as alianças no exterior. Demonstra a 
interven~o do deputado nos negócios do Execu
tivo, o desejo da reeleição, a colocação dos ho
mens que lhe são mais dedicados no funciona· 
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lismo, a agravação do luxo burocrático, a depen
dénda dos miniStros aoS representantes, e, final
mente, a impossibilidade de refonnas ... " (id., ib., 
págs. 230-231. Grifos nossos). 

Registra, que "o sistema parlamentar inglês, 
que os outros povos andaram copiando, náo se 
adptou às condições de temperamento latino e 
degenerou nessa ditadura parlamentar, que os 
áíticos franceses tanto condenam, exercendo o 
parlamento, a tirania e a prepotência que s_e queria 
evitar fossem praticadas pelo Executivo e produ
zindo a Instabilidade da açã9 governamental" (jd., 
ib., pag. 234). - .. - . .. 

Particularizando a inadaptação do ParlamenR 
tarismo aos povos latinos, cita Ernile.F aguet "Mas 
ainda: querem saber o papel dos ministros de 
Estado com o parlamentarismo latino? Basta citar 
ainda Émile Faguet: " ... Os deputados adminis
tram e os_ministros não administram. Os deJ2uta·. 
dos passam sua vida nos ministérios e os -miniS
tros passam a·-dere5 no parlamento. Cada um 
está a.c;ada mOmento onde não deve estar e não 
está_ _nunca onde deveria estar" (id., ib., pág. 235: 
Grifos nosSos). E acrescenta: "o-parlamentarismo 
inglês não é nada disto. O- Governo ou regfrrie 
parlamentar foi criado para evitar o despotismo 
do Executivo e não para estabelecera despotismo 
do Paflam~ntf2· fiara dlstribtiir poderes e não para· 
cOncentrá-los no Parlamento, porque tão preju
dicial é a tirania de uma assembléia como a de . 
um homem só" (id., ib., pág. 235). 

TemO$ que, com o resjíme parlamentar, fora 
di!_lfl_glaterra, se o Parlamento não assume atítl!d_e 
de usurpação e prepotêndfi, é dissolvido pela pre
POtência das "competências militares" em assun
tos de competência JegiS!afiva" (id., ib., pág. 235). 

': .. Mu_itq~_ K_ç>zes, com o regime parlamentar, 
o interesse nacional pode ser posto de lado por 
uma maioria ocasional de descontentes ao servi
ço do interesse partidárío" (id., ib., pág. 236: Grifos 
nÕSSõS). 

Assevera, mais, que "a nossa própria histón8~ 
como a fi'ancesa, fefta por Faguet e Outros, prova, 
po1's, que o regime parlamentar n~m é uma garan
tia para os bons governos, _n~m é uma arma de 
efeito seguro contra os maus governos: neirfga
rtiriie a estabilldade de uma política útil ao pais, 
nem assegura a substi_tuiçdo de uma política in· 
conveniente e má. Se quem quer a política de 
soluções erradas e más é o presidente, em vez 
dele mudar o miniStén"o com oposição no parla
mento, man_tém o gabinete e dissolve a Câmara!" 
(id., ib., pág. 237. Grifos nossos). 

"A naturez.a democrática das nossas institui
ções -entende De Roure- nada perderia com 
a substituição do governo presidencial pelo gover
no de gabinete. O que eu, porém, não sabería, 
é de que modo conciliar com este o mecanismo 
do sistema federal (id., ib., págs. 238·239). 

Admitindo, e-mE:iora. alguns defeitos do presi· 
dencialismo eni Confronto com o Parlamentaris
mo, arremata, porém: "mas, com o sistema fede
àit[l!.ó~ únlêo adotável no Brasil, não se compa
decem as formas parlamentares. A ele, na repú
blica, se liga essencialmente o presidenciah'smo, 
a cujos vídos cóflgeriitãlS temos de buscar; po1's, 
o remédio, nos pesos e contrapesos do mecanis· 
mo ... " (id., lb., pág. 239). 

Quanto à existência de poUcos e fortes partidos 
como condição para que o parlamentarismo pos· 
sa furidonar, argúi Alberto T erres: "O regime par· 
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lamentar foi um regime de equilíbrio entre o rei 
e o povo e entre o gabinete e a oposição.A exístên
dã de partidos, de doiS j:úiiiidos, é de sua essên
cia" (id,_ ib., pág. 240). "A política de luta entre 
o Governo e a opOsição há de suceder à de crítica 
e de _organização; e o regime parlamentar é um 
sistemtJ permanente de rivalidades e antagonif;;~ 
mos. A responsabilidade que ele simula, raras ve
zes efetiva - e jamais o foi entre nós -·não 
traduz senão embates de ambições, de- paixões 
e caprichos ... A obra legislativa do Parlamento 
do _Império fói ~ctlflcada aos vfcioS do parlamen-
tarismo ... " (op. cit., págs. 240-241). - - -

'i'\ restauração do -_regime parlamentar entre 
nós- são palavras de Alberto Torres, que foi 
deputado, governador, ministro do Supremo Tri
bunal --seria a maior demonstração de inca
pacidade política que poderíamos dar "(op. cit., 
pág .. 241 ), co~o já __ referim.:'s ~!e= 

"Assim pensando, Alberto Torres _:-iõfo"rma 
Agenor de Roure- no projeto de reforma con~
tucional que incluiu neste seu livro ('/\ _Qrgahi
zação Nacionai'J, manteve a organização do Po
der Executivo como a estabelecera a Constituição 
de 1891 -dentro do regime presidenciaL A sua 
argumentação contra o parlamentarismO é lóg1Ca 
e verdadeira, confirmada, com j6 mostrei, pelqs 
resultados do regime parlamentar no "Império 
do Brasil e na França" (id., ib., pág. 241. Grifos 
nossos)~ ___ _ 

Um dos maiores constitucionalistas brasileiros 
vivos, o Prof. Manoel Gooça]yes Ferreira filho, 
pondera: ''A multiplicação de partidos organiza
dos, somada à extensiio do sufrágio, bem como 
outros fatores secund6n'os, ~o provocar a crise 
do parlamentarismo que, por um breve instante, 
pareceu ser o regime do futuro e o_regime demo
crático poi" excelência. A proliferação dos partidos 
acarretou a instabilidade dos gabinetes e daí a 
sua fraqueza ... Gabinetes instáveis, inseguros, são 
fracos, incapazes de enfrentar problemas políticos 
sérios ... _ Por outro lado, a extensão do sufrágio 
alcançando o proletariado, a tarefa de governar 
deixou de ser apan6gio de "gent/emen•: em acor
do Mcito _sobre as questõe.s fundamentais ... Com 
isso, novos fatores de instabilidade apareceram, 
novos problemas se puseram, que governos fra
cos não podiam solucionar "(FERREIRA ALHO, 
Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucio
nal. S.Paulo, Saraiva, 3'. ed., 1971_, pág. 210). 

Acrescenta o ilustre constitucionalista: "Para re
compor as bases abaladas da democracia repre-
sentativa veio à luz o movimento da ''raciona
lização do poder" ... cujo capítulo principal é a 
"radonalização do parlamentarismo". Esta ten
dência buscava assegurar a estabilidade e dar efi
ciência ao parlamentarismo, por meio da raciona
lização de seus mecanismos através de sua reduR 
ção a regras jurídicas escritas e rígidas". 

'V resultado dessa tentab'va, porém, não tem 
sido apreciado favoravelmente. Inspirando as 
principais constituições européias do entre-duas
guerras: Weimar, Espanha, etc., imputam-lhe 
muitos o insucesso da democrada nesses paí
ses ... Depois da Segunda Guerra, voltou a raciona
lização, olhada com maior descrença, mas com 
tnaior êxito. De fato, se o par/amentan'smo francês 
da 4~ Repúblka foi instável e /i'aco, o alemão oci
dental e o italiano tem dado frutos melhores" (id., 
ib., págs. 210-21 1). 
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Pedimos vénia, neste passo, para anotar que 
a experiência parlamentarista italiana_ estâ longe 
de poder equiparar-se à alemã, pois tem sido mar
cada por curtos períodos de estabilidade alterna
dos por freqúentes hiatos de ínstabilidade e crise. 

"Na verdade -continua o mestre paulista -, 
o parlamentarismo é um- regime exteriormente 
sensível às condições scx:iais e políticas que lhe 
são subjacentes. Particularmente sensfvel é ele 
aos sistemas de partidos. O parlamentarismo só 
dá bons frutos quando se apóia no sistema bfparti
dário dgido ... É o ~so da _Grii·'eret_anha e da Ale
manha Ocidental, esta na ~aior parte do período 
posterior à Segunda Guerra.Dá frutõS pioies mas 
ainda razoavelmente bons, quando se apóia em 
sistema plun"partidário onde há um partido domi
nante cujas dimensões se aproximam da ma/Orla 
absoluta, quando a disciplina lnterna deste asse- -
gura a coesão dessa maioria ... A Itália atual seive 
de exemplo desse parlameritarlsmo já que sua 
política é dominada pelo partido democrata cris
tão.A. perda de substâncía deste~ sua divisão em 
alas hostis, porém, que se vem m8nifestant;io nos 
últimos tempos, tem deteriorad_o__ o regime ~que 
se vem aproximando da instabilidade e da iilefi
dênci•" (id, ib., pág.211). 

ConfiiTI'Ia-se, pois, Sr. Presidente, a observação 
que fizemos há pouco. _ 

E arremata Ferreira Filho:"Compliidpartidaris
mo atomísb'co, o parlamentarismo é um governo 
instável e incapaz ... A esse respeito não há melhor 
exemplo que o da 4' República Francesa"(id., ib., 
pág. 211. Grifos nossos), -

E haveria de ser o nosso caso hoje -acrescen
tamos nós - porque não temos vida partidária 
sólida O nosso PMDB, apesar_ de amplamente 
majoritário, ainda é uma grande frente éin qUe 
se abrigam as tendências político---ideológicas 
mais díspares. -
''De modo geral -diz Machado P~uperio- assi

nalam alguns autores que o sistema parlamentar 
só funcionfl normalmente quando o Parlamento 
se divide entre "dois partidos" i(ue- se sucedem 
no poder ... Um dos inconvenientes do pztrlamen
tarismo é a instabilidade dos gabmetes miniStt!
riai's" (PAUPERJO, A Machado. Teoria Oerill do 
Estado. Rio, Forense, dãta? , pág. 312. Gri-
fos nossos). -

Não se esqueça que o insigrle jurista-é defensor 
desse sistema ·de governo.~ 

Eis o parecer do Prof. Silveira Neto: ''Como 
o sistema repousa no apoio da maioria parla
mentar, só um regime partidário coeso e discipli
nado pode dar-lhe a estabilidade·: (NETO, Silvei
ra. Direito Constitucional. S. Paulo, Nax Limonad, 
1970, p. 67. Grifos nossos). 

Após analisar o disclltível parlamentarismo do 
Império e a fracassada experiência do Ato Adicio
nal de 61/63, conclui o mestre mineiro: "Num 
país como o Brasf. em que o poder assume geral
mente aspectos pessoais, o parlamentarismo fun
ciona como planta exótica .•. o parlamentarismo 
depende de condições culturais e políticas que 
o Brasil ainda não atingiu" (id., ib., pág. 69. Grifos __ _ 
nossos). 

E mesmo quando atingirmos, Sr. Presidente, 
condições culturais e políticas mais elevadas que 
as atuais, estou convencido que não será o caso 
de adotannos o Parlamentarismo e sim Uma for
ma de PresidenciaJismo adequada à nossa reali
dade. 
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Contrariando a afirmação dos defensores do 
parlamentarismo, que atribuem ao sistema presi
dencial o "caudilhismo'' Jatino~americano, Mau~ 
rice Duverger um dos maioies cientftas políticos 
deste século, ·: .. examinando as crises institucio
nais lãtíno-americanas, em contraste Cqm quase 
dois séculos de relativa e:Stabllidade política dos 
Estados Unidos, onde foram ou são de outra natu
reza as dificUldades hayidas, entende que aS crises 
da América Latina devem ser imputadas mais à 
infra-eStrUtura económiCa e -sOcial que às institui
ções políticzts. Pode-se mesmo pensar, conclui, 
que essas Instituições têm contribuído para ãte
nuar as cnSes _(as instituições presidencialístas): 
com SiStelnas parlamentares, os países /aüno-a
m"eriCano- tei'Jéirtl Utnã vida poliiíca mais agitãda 
aiiiâa" (Maurice Duverger- '1nstitutions Politiques 
et-Droit Constítutionmel". Paris. 1966, pág. 238 
"Aj:nia"-SARASATE, Paulo. A COnstituição doBra
sil ao Alcance de todos. Rio---S.Paulo, Freitas Bas
tos, 3• ed. 196a,~ pág. 380,_riõfã 2: Grifõs tfõssos). 

Castro Nun~s alerta para o fato de que "~.nãO 
é das c~pacidades verbais reveladas nos tomeios 
pai12uilentares que mais p-recisam as democra
c::ias ativas e operosas. E o govemo parlamentar 
é de certo modo o governo da eloqüência, para 
não dizer da rhetorica, bn1hante, animada, mzts 
nâo raro estérU. Um bom discurso desmonta um 
mirilstérfo e interrompe um pi"ograma adminis
tratjvo fecundO, de cujas vantagens o Próprio tri
buno é~- muitas vezes o mais convencidOJá ÜYf!

mos no _Império o governo pàrlamentar, can·catu
ralmente ímitado da Inglaterra, e no entanto, a 
obra admin1'strativa desse longo perfodo foi quase 

-nula erri coinp8iaÇiio com a desses agitados trinta 
ajj__Os de República PresidenciaL" (Nunes, Cas~ 
troA Jornada ReVisionista. Rio, Pap. Almeida Mar
ques & C., 1924, pág. 134, Grifos nossos). 

E eVOCa o fracasso do parlamentariSmo fran
cês:..;..'Nenhum exemplo lã.tiriõ depõe niais expres
sivamente contra o mecanismo _parlamentar em 
nossos dias do que o da França" (id., pág. 137. 
Grifos nossos). 

-Paulo Dourado de Gusmão preleciomt ...... o 
Governo parlamentar supõe maturidade política, 
espírito público acentuado, tradição parlamenta
rista, poucos e sólidos partidos políticos, e que 
seja enraizada e praticada ~ conviq:ão de gue 
os problemas políticos só devem ter soluções polí
ticas e -não soluções militares. Sem esses requi
sitçs, o parlamentarismo será fonte de instabi
lidade política e de descontinuidade do Governo. 
Fora desses casos~ o presidendalismo é a melhor 
fõftha de governo, sendo um fator de ordeminter
mi e de_garantia da estabilidade das instituições" 
(GOSMAO, Paulo Dourado de. /L1anuaf de Direito 
Constitucioriãl. Rio:-s.Paulo, Uv. Freitas Bastos 
S/A,_I957, pág. 146. Grifos nossos): 

O Prof. Themistocles Brandão Cavalcanti, mo
deradamente pi'esiáehcialista e admirador de al
guns· aspectos positivos do Parlamentarismo, re
conhece que este últim_o sistema de governo tem 
contr_zt si a instabilidade politica, o conchavo pardi
d_ârio, como prática usual, a transigéncia di ideo
logia partidária com objetivos políticos pragmá
ticos, é enfim o sistema que exigiria certa maturi
dade de pohêica nem -Sempre possível em tOdos 
os Estados da Federação (CAVALCANTI, Temís
toc::les. A crise constitucional do nosso tempo. Re
vista Forense, vol. 197, -ario 59, fase. 703-705, 
jari, fev, março de 1962, Pág. 13. Grifos noSSÇls). 

Assis Brasil, já referidq__ ant~riormente, respon
dendo aos que Viam no j:)ãrlameOtaiismo· á solu
ção dE;- no:;;sos problemas, sustentava que "o re· 
curso ad parlamentariSmo não curaria os males 
presentes e os agravaria" (ASSIS BRASIL, LF. de 
DictadiJra, Parlamentarismo. Democracia. Rio, 
Liv. ed. Leite-Ribeiro, 1927,-pág. 62). E mostrava 
os porquês: "Para os que não leram esSe trabalho 
(Do GO!iérrfp Presidencial na RepúD!ica-Brasilei· 
ra), me limitarei a renovar tirtía-só das numerOsas 
observações jlele contidas! para mostrar o equí~ 
voco 4_os que julgam curai os riJales presentes, 
retrogradai1do aos processos do parlamentilris· 
mo. A-obserVação é a seguinte: Legalmente o 
presidendalismo não confere niiiiS póâer ao che
feda naç.!fo do que lhe atribue o parlamentarismo; 
pelo Contrário, o systemzt parlamentar, além ·de 
outdrgar ao primeiro ma!;istrado "todas" as faCul
dades que pode dar-lhe o systefna presidencial, 
ainda o InVeste de mais uma, e ess$-importan
tfssima: Cajiítiil, decisiva: é o arbítrio de dissolver 
a camsra, quando entender que o paiz deva ser 
de novo Cónsultado, chamado a novas eleições, 
ou pc/iquti se tétj!ja declarado algum conDito entre 
o legislativo e o executívo, ou pol- qualQuer outra
causa de alta ponderaçao" (id., ib., pág. 63. Grifos 
nossos). 

Sobre o problema da respons'abilidade política, 
alerta ele: " ... a responsabilidade do govêmo crea
dii pie/o parlamentarismo e que dá tão bons resul· 
tados na (nglaterra, como dá nos Estados dos 
Unidos a responsabilidade creada pelo pr~siden
d<U!$mo, seria na República o qy_e foi no Império, 
uma mjstificação ti'Jónumt!ntal Lucraríamos ape
nas; tomo já disse, deixiJr nas máos do único 
pcider real i.trri inStiumento -mais de oppressão, 
uma nova clava suspensa sobre as ve/leldades 
de independência do poder legislativo" (id., ib., 
pág. 64). 

E concluía, incisivo: ''E Mo qUero fanar da "ins
tabilidade govemamentar: da íntríga parlamentar 
substituída à razão de estado, dos mil vfcios que 
em·ouiros Pàizes -teem desvirtuado o p8r!amen
tarismo, suppondo o caso de que ao governante 
supremo apraza proferir ao seU arbitrio pessoal 
a manifestação das Camaras. Ntio,_ cidadãos, não 
há necessidade de tal retrocesso e haveria o petf.. 
go de, obrigando· a a esse pass9 para traz, preclpi
taiiiiós anoSsa nascente e mal equilibrada Repú
blica no abysmo da perdição, ou no fosso- do 
ridiculo" (id., ib., pâgs. 64-65. Grifos nossos). 

Palavras ditas em 1~27, e tão atuais, Sr. Presi
dente! 

A1.,1relino Leallemhrava, em Conferência lida na 
BibliOteca N.iicional, Publlcada no Jomal do Com· 
mercio, em 1915: "Quando hoje imprecamos os 
habitas republicanos, -e atrlbuimos a bancarrota 
eleitoral ao artificio político inaugurado a 15 de 
novembro ·de 18B9, não fazemos mais do que 
repetir o facto communissimo de olvidar o passa
do atr_ibutndo-lhe virtudes que os seUs -cõrttempo
raneos lhe negaram" (LEAL. Aurelino. O Parla
mentarismo e o PresidenciaJfsmO no BrasU. Rio, 
Pap. Venus, 1924, pág. 7). 

Embora admitindo, em tese, ser o parlamen
tarismo "tun regime mais adeantado" -o que, 
no mínimo, pode ser posto em dúvida, digo eu 
- aduz, no entanto, Aurelino: "ora, elle não pode 
produzir bons frutos sem assentar, aiiteS de tudo, 
na história, nas tradicções, C[ue, como mOstrei, 
niio Jegiti[nam, e_ni:re nós, ~sua adopção. Na lngla-
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terra sua gestação foi lenta. Na França, não falta 
quem o considere incompatível com a índole do 
povo. Falta-lhe uma pedra angular, que seriam 
um povo instrukio, a compreensflo da fut]cção 
do voto, a eleição h"vre, a disâp!ina do eSpírito 
e do caracter. TUdo isso nós_ não temos sinão 
em minguada parcela. Quem, pofs, préga OPilrfã-
mentarismo no Brasil age abstracta e- iheorica.:. 
mente, desapercebido de nossa historia, alheio 
ao nosso desenvolvimento ethnlco, ao tempera
mento enthusiasta e impulsivo, aos comuns refle
xos de versati1idade, a inconstan~Íll de nosso po-
vo" (id., ib., págs. 38/49. Grifo~ nosSos). 

A Prof" Rosah Russomano considera o Presi
dencialismo " ... um mal menor" (RUSSOMANO, 
Rosah. Curso de Direito Cónstitildohal. Rio -
S. Paulo, Uv. Freitas Bastos SA, 4' ed., 1984. 
Grifos nossos). 

O Prof. Eduardo K M. Carrion alerta para a
circunstância de que. " ... dependendo ainda do 
tipo de parlamentan'smo adotado, a Presidência 
da República. a Chefia do Estado, pode transfor
mar-se num Poder Moderador, expressão ou eX
tensão do poder müitar que se quer exorcizar, 
a pender qual espada de Dâmodes sobre a ctJbe
ça dos cidadãos. Com a agravante de a Chefia 
de Estado ser, num sistema parlamentarista, iáes
ponsáve/ politicamente, tanto em face do Parla
mento, como em face do eleitorado" (CARRION, 
Eduardo K. M. "Parlamentarismo ou Defnocra
cia?" ln. Revista de Informação Legisl.,t;iva, a. 21. 
n'~ 82, abr.Jjun. 1984, pág. 52. Grifos nossos). 

O Prof. Paulino Jacques. entusiasta do parla
mentarismo, assim resume os argumentos dos 
adversário desse sfstem~=- "Os inimig~ do siste
ma parlamentar costumam atacá-lo, entre outros 
argumentos, pelos seguintes: a) governo instável, 
porque fica o gabinete ministerial à mercê da 
maioria eventua1 da Câmara dos Deputados; b) 
governo sem plano administrativo definitivo e exe
qüfve/, devido à mudança perfodica do gabinete 
ministeria1; c) responsabilidade po/ftict!l dos go
vernantes, de diftcil apuração, em face da queda 
periódica dos gabinetes ministeriais; d) dissolu
ção perl&lica da CJmara dos Deputados, seguida 
de e1eições para a nova Câmara, com agitação 
política intermitente no País e apreciáveis despe
sas com o processo eleitoral" (JACQ{IES, Pau
lino. "Pelo Governo Parlamentar." "ln" Revista de 
Informação Legislativa, a. 18, n" 70, abr./jun. 1981, 
plig. 6. Grifos nossos). 

Em palestra intitulada ''Vamos resistir à tenta
ção parlamentarista•· (ANTUNES, Eduardo A. 
Muylaert. Revista da Procuradoria Geral do Estado 
de S. Paulo, S. Paulo, n• 24, p. 1-424, dez. 1985, 
p. 396) Eduardo A Muylaert Antunes diz; "Renovo 
aqui minha prop·osta. Vamos resistir Ao tentação 
parlamentarista. Vamos enfrentar a nossa reali
dade e procurar caminhar a partir de nossa expe
riência, de nossas crises e de nossos sucessos 
e insucessos". 

E prOpõe: "melhor que um parlamentarismo 
frágil e artificial será um presidencialismo renoVll
do" (id., lb., pág. 395). 

Sob o aspecto teórico. assim resume Moitinho 
Daria sua impugnação ao parlamentarismo: "Os 
capítulos anteriores sobre a natureza de governo 
representativo e sobre as características da forma 
parlamentar, não têm outro objetivo senão de· 
monstrar que teoricamente esta contraria a indo} e 
das democracias, porque, estabelecendo a de-
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pendencla do Poder Executivo ao Legislativo, in
fringe o principio de representação dt~ vof1(ade 
popular, que regula a orgimiiação dos dois pode
res políticos; inftinge tambem o principio da inde
pendencia dos mesmos podereS; cnã uma Oligar
quia, como recentemente André T ardieu dene> 
minou o parlamento, uma classe privilegiada e 
antidemqçratica. Parece, dada a proporção redu
zida que deve ter este trabalho, não ser preciso 
dizer mals do que foi dito no&. capitulas anteriores, 
quanto aos ---defeitoS do parlamentarismo sob o 
aspecto.1é0rlco, por infringir os dols princff:;ios 
basicOs_çla democracia representativa" (DORIA. 
Moitinho. Males do ParJBriJentarismo e dos Parti
dos Políticos. Rio, Irmãos Pongetti, 1934, pág. 31 ). 

"Quahto aos defeftos reals verificados na prati
ca.,·-.:;,;,.. diz Moitinho Daria - com a publicação 
dós efróneos princípios do sistema parlamentar, 
só-um-longo repertorio os poderia conter.Jmagi
ne-se a dificuldade _em resumi-los no espaço de 
um pequeno comentaria ... " (td., ib., p. 33. Grifos 
nossos). 

''Muitospublicistas franceses não ocultam mais 
a incredUlidade na eficacia do SIStema e Poincaré 
inclue-se entre eles, tendo, em 1908, a segw'nte 
frase que o prOfessor Esneim reproduz- de "Le 
Tem,-. ... ·: r~.-..... r:1. que, depois de algum tempo, 
a maquina parlamentar trabalha a maioria das 
vezeS no-vãcuQ e que suas peças desorganizadas 
produzem menos trabalho que desastres" (id., ib., 
pág; 34. "Grifos riossos). 

"Essas faltaS (do Parlamentarismo) o professor 
Esneim concretiZa benevolamente apenas no se
guinte: o governo parlamentar toma o papel do 
preSlâente "d<.i RepúbliCJJ apagado, quasi passivo, 
produz a instabUidade dos ministérios e a interven
ção individual muito freqüente dos deputados e 
senadores juntos aos ministros, para obterem ou 
ímpedirem nomeações. .. sob todos os aspectos. 
o parlamentan"smo· é hoje vm mal, de conseqüen
cias funestas bem patentes nos dois paises tlpicos 
e não deve ser adoptado nem mesmo sómente 
em parte,-Como se está fazendo na America do 
Sul e se pretende no anteprojeto de reforma da 
Constituição do Brasil" (id., ib., págs._ 34-35. Grifos 
nossos). . . . 

Em seguida, ele analisa esses ma1es nos dois 
países típicos do parlamentarismo: Inglaterra e 
França, detendo-se mais no caso francês, onde 
o mal assumiu proporções maiores. ':4 instab1: 
/idade governamental, propria do parlamentan"s· 
mo. .. á na França, uma das piores cõnsequencias 
do seu sistemlipolitico, de gravida de alarmante ... 
Da instaBilidade decarre a impossibilidade de 
ação dos ministros. a _inercia vai-se tornando a 
regra ... Esse é o procedimento do parlamento 
pHra cõm o governo; em vez de colaboração. cria
lhe toda a dificuldade, si não lhe paralisa a ativida
de:::" _:_ (l_d., ib., págs. 43. 34, 47. Grifos nossos). 

AjjóS comentar O desastre da gestão financeira 
do sistema. fulmina:"Todã. a obra orçamentária 
re.:ilizãda pelo Sr. Poincaré, de 1926 a 1928, foi 
comprometida poucos meses depois de termi
nada. O "deflcit''_no orçamento de 1931 -1932 
foi de 2 milhares, o Sr. Latnoureux declarou que 
no ano·- de 1933 ele seria de 7 milhares. Esse 
é o Tesultado do regime parlamentar na França; 
são os frutos tão preconizados pelo Prof. Barthé
lemy. Deixamos de entrar nO detalhe da demons
tração verba por verba de dissipação dos recursos 
nacionais, que lhe vai agravando cada vez maf,s 
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a dificil situação financeira. Mas, o que está dito 
é suficiente para justificar o título expressivo do 
livro "O regime diante do interesse geral", ou me~ 
lhor, "conl:téJ" o-interesse geral, contra a naçãó" 
(Ld., 1b., pág. 53). ':4 descrição viva e empolgante 
do livro de GervUle Réache mata as românticas 
ilusões dos apologistas do parlamentarismo; os 
faz cair_oa_r_ealidade penosa dos sacrificios impos
tos aO povo pela verdadeira o/ígarquía que é aque· 
/e regime" (id., ib., pág. 53). 

"Os votas por procuração, as emendas e inter
pelações são as armas mortfferas do parlamento 
francês, no coinbate feroz centra os governos, 
unir;:amente para saciar ambições pessoais, dirigi· 
das pela tortuosa disciplina e maquinação parti
dária, no dizer de jornalistas franceses e contra 
a opinião dos individualistas liberais brasileiros ... 
A.s emendas e interpelações são dois ovtr_os meios 
de deturpar a ação legislativa, acrescidos ainda 
de um recurso que intitulam "questões': levan· 
tadas da T nbuna verbalmente ou por escritQ" (id, 
ib., págs. 56 e 56.- Gdos nossos_). ____ _ 

E conclui: Aí está o parlamen_to francês, o parla
mento-tipo, a instituição que o individualismo libe
ra] forll)OU e se pretende tomar por modelo,_que· 
rendo ainda torna-lo mais forte em alguns países, 
com comissão parlamentar permanente junto ao 
poder executivo, durante o interregno das sessões 
parlamentares" (id., ib., pág. 63. Grifos nossos). 

Não nos esqueçamos, Sr. Presidente, de que 
a França só se livrou da instabilidade política com 
a V República.. sob a inspiração e a liderança de 
De Gaulle, tendo sido então (1958),-implantado 
um regime misto em que preva1ecem ingredien
tes presidencialistas. 

Anota Henry Maksoud que o Parlamentarismo 
" ... foi introduzido c.om base na premissa de que 
a completa separação de poderes se vinha mos· 
tran_do, na prática, incompatível com a realidade 
de um sistema de governo limitado, equilibrado 
e eficaz ... Des~a fa1sa premissa nasçeu uma teoria 
de governo que pretendia combinar tpdas as qua
lidades desejáveis de um Governo limitado com 
todos os requisitos de harmonia, entre as partes 
do Estado, que as condições da vida modema 
exigissem ... A t~_oria surgida dessa ilusão proVe> 
cou _tanto fascínio por todo o mundo que até 
hoje constitui o ideal de muitos constituciona
listas, a despeito de t~r deixado de operar no pró
prio país de sua origem" (/Y\AKSOUD, Henry. A 
ilusão panacéica do parlamentarismo. ln, (Diri
gente Municipal, vol. 18, n9 6, junho de 1987, 
plig. 8). 
· Apesar de ter sido lançado como alternativa 
à dolltrina da separação de poderes, o parlamen
tarismo nada mais é que uma degeneração dessa 
doutrina ... Essa adulteração tornou o governo 
constitucional representativo - que, na sua ori
gem, visava a proteger a liberdade individual -
mais vulnerável aos ataques demagógicos. .. A in
dpiente separação de poderes tomou-se pratica· 
mente inexistente e os órgãos representativos ar
rogaram-se poderes #imitados em "nome da sobe
rania do povo. Acabou-se com a idéia de um 
governo da lei, limitado, equilibrado, harmônico 
e interagente presumido pelos teóricos do-parla· 
mentarismo. Quando os representantes do povo 
no parlamento e no gabinete, agindo com b<)se 
em arreglos majoristas partidários, de composi· 
ção geralmente variável, passaram a governar co
mo se tivessem herdildo as prerrogativas reais, 
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tomaram-se evidentes os mesmos defeitos de que 
os homens se queixavam no regime monárquico 
(Como se queixam até hoje das ditaduras): arbí
trio, COrttipção, ineficiência, estatização, irrespon
sabilidade e, acima de tudo, crescente limitação 
da liberdade individual pela produção das falsas 
leis" (id., ib., pág. 9. Grifos nossos). 

Sempre que se Intensifica a crise política brasi
/eill, que é crónica e de natureza institucional, 
um dos lugares comuns que se destacam no de
bdte é a questão do parlamentarismo ... Colocado 
numa organização govetnamehtal igual ou pare
dda com a que temos agora, esse sístema (qual
quer que seja seu tipo), será mais um retrocesso ... 
Pensar, portanto, que a adaptação parlamentarista 
poder.§ ser um novo sistema de governo Mo pas
sa de mais uma ilusão panacéica dentre as muitas 
que observamos até agora no paupérrimo debate 
sobre a futura Constitu!ç&o (id., ib., pág. 9 Grifo 
nossos). 

Philomeno J. da Costa acautela: "O que não 
se admite é a ação do legislador constituinte entre· 
gue à sua fantasia imaginativa; se ele adota, por 
exemplo, o sistema parlamentar porque entende 
que este tem mais e maiores virtudes do que 
o presidencialismo, o a vice~versa, corre ele o risco 
de edificar na areia ... " (COSTA, Philomeno J. da 
'1n" Revista dos Tribunais, vol. 183, fase. no 596, 
ano 39, nov. de 1950:~Presidefrcialismo e Parla
mentarismo. Pág. 41. Grifos nossos). 

Sobre as desvantagens do parlamentarismo, fe. 
gistra: "o parlamentarismo acarreta a instabilidade 
administrativa, os governos são kacos, faculta às 
massas incultas o predomfnlo do número e institui 
a justiça poUtica com as suas perigosas paixões 
nas esferas governamentais.~ Aflança~se que o 
parlamentarismo realiza a democracia de modo 
admiráveJ. Pode realizá·la. Mas como? Desde que 
se verifique um grande desenvolvimento cultural 
do povo" (id., lb., págs. 42-43). 

O sistema só dá celta onde o povo é culto, 
onde apurélda é a consciência jurídica e apurados 
os hábitos cíviCos do povo. Fora destes ares, com 
facilidade descamba para a demagogia, para 8 

agressão, para os extremismos, que tennina de~ 
gradando o povo (Sampato Dória, obra cit., 2o 
vol .. pág. 40.1d., pág. 43, nota 17. Grifos nossos). 

"De resto, Duguit, que é parlamentarista arrai· 
gado, não pôde negar que: "A primeira condição 
para que um regime parlamentar possa funcionar 
normalmente, é que o, parlamento e o governo 
sejam iguais em prestfgio e influência, qualquer 
que seja de resto a origem desses dols órgãos" 
(obra e vol. dts., pág. 640. fd, Jb., pág. 43, nota:· 
17. Tradução nossa) " ... Se não se verifica essa 
equivalência de prestígio entre o parlamento e 
o governo, haverá desequilíbrio fatalmente com 
os males que daí sempre resultam" (id., ib., pág. 
43). 

"Fora disto, ele provoca muito rriales: incentiva 
as paixões políticas; a hierarquização das funções 
governamentais perde qualquer consistência; ali~ 
menta um clima de desânimo entre os bens inten· 
cionados" (ld., ib., pág. 43). 

O parlmnentarfsmo acarreta a instabl11dade ad~ 
minlstrativa. Salvante as velhas monarquias nóe
dicas democráticas e países surgidos na comu· 
nhão britânica, os mínistén'os nos demais suce
dem quase sempre com exc~ssíva brevidade ... 
O executivo, quando representado' por um gabi· 
nete, apóia~se na maioria parlamentar. O Execu-
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tive é a maior força criadora da democracia mo
dema; ele é que prepara a maioria das leis e tenta 
obter sua aprovaç~o no parlamento. Cada vez que 
este demissiona o gabinete, os planos devem refa~ 
zer~se: varia a administração, tomando-se instá· 
vel" {id., ib., pág. 46). 

·"O primado do legislativo enfranquece o Esta~ 
do, impossibilita a segurança do funcionamento 
dos serviços públicos e, sobretudo, impossibilita 
aos governantes de vencE"rem as dificuldades eco· 
nômicas" (Mirkine, obra cit., pág. 14. ld., ib., pág. 
46, nota 29). -

"As maiorias se tomam policrônicas e furta
cores.$ucedem-se os ministérios com grave da· 
no para a administração pública" (id., ib., pág. 
47). No parlamentarismo os governos sJo fracos.. 
É outra conseqüência, como a precedente, de 
um partido político só não deter a maioria no 
parlaniC:mto ... um ministério que 'representa uma 
coligação tem que atender ao mesmo tempo aos 
reclamos dos partidos que a formam ... E é curioso 
otJ:servar que o Chefe de Estado, figura já apagada 
no cenário constitucional, desaparece diante das 
pretensões parlamentares (id., ib., pág. 47. Grifos 
nossos). 

"Para se ter uma idéia do papel decorativo a 
que se reduz a atividade do chefe de estado nas 
democracias parlamentares da Europa continen
tal, pode-se reproduzir o seguinte trecho de uma 
carta endereçada em 12 de fevereiro de 1905 
ao jornal "Le Temps", de paris, pelo antigo Presi
dente da República francesa Casemiro Perier: 
"Entre todos os poderes que lhe parecem atribui· 
dos, nao há senão um que o Presidente da Repú
blica possa exercer livremente e pessoalmente, 
é o da presidência das solenidades nacionais" 
(Duguit, obra e vol. cits., pág. 660. ld., ib., pág. 
47, nota 30). 

Segundo Giraud, "o erro mais funesto que acar~ 
retã ã. tradição democrática francesa é o c:l.o gover· 
no de Assembléia". (Giraud, obra citada, pág. 
389)_. ''E, repita-se, é parlamentarista (Girand). (Id., 
ib., pág; 48, nota 31. Tradução nossa). 

O pilrlamentarismo faculta às massas incultas 
o predomfnlo do número. Este é um dos grandes 
males que se pode atribuir ao sistema onde ine~ 
xfsta uma elevada educação cfvica do povo ... 
A soberania ilimitada do parlamento dá lugar à 
prática de verdadeiras loucuras" (ld., ib., pág. 49. 
Grifos nossos). 

Quanto à responsabilidade política, no parla
mentarismo atribui~se a culpa às centenas de par
lamentares. o que equivale a dizer que ninguém, 
é culpado (id., ib., pág. 49. Grlfos nossoS). 

O parlamentarismo institui ajustiça polfticll, nas 
esferas Uovemamentafs. É _conseqüência maléfica 
do predomínio, sem peias, do número. É justo, 
é jurídfco o que uma mataria ocasiona) impuser" 
{id., ib., pág. 49) 

"Sé o parlamento é o único pOder soberano, 
se quem dirige é a maioria partidária, a lei será 
o que por bem houverem os partidos políticos. 
Mas estas agremiações podem, em maiorias 
eventuais, votar leis, cujo alcance só o futuro des· 
v:e_n_d_e_._ depois de produzirem conseqüências la· 
mentáveis e, por vezes, irreparáveis. Alei é a vonta
de arbitrária das ma/orlãs ocasionais. E não há 
perl9o maior para um povo, do que ficar sujeito 
ao arbítrio das maiorias, nem sempre com o senso 
palpitante do direito ... E não há para qUem apelar" 
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(Sampaio Dória, obra cit .• 2° vol. págs. 37/38. Id., 
ib., pág. 49, nota 38). 

"O Parlamentarismo incentiva a combinação 
de grupos menos sinceros para usufruírem vanta
gens; o presidencialismo_ dificulta tal possibilida
de" (iii, ib., pág. 50). 

_ 'P_ara .os povos ·de tendências especulativas, o 
parlamentarismo é uril mau sl.Steina de governo, 
sobretudo quando a essas particularidades se jun
ta UiTITridividualismo excessivo; é o que se verifica 
com os latinos" (Giraud, obra cit, pág. 391. Jd., 
ib., pág. 52-nota 48). · · --

"Não se institui o parlamentarismo por decreto, 
notadamente em países que não se encontram 
preparados para a prática regular da democracia'' 
(id, ib., pág. 55. Grifos nossos). 

- "O Chile foi uin &eriij:Jlo: O parlamentarismo 
ali, após o movimento revolucionário de 189-1, 
vigorou de 1 8"92 a 1925. Predominou a desordem 
Parlamentar e a intromissão reiterada dos legisla
dores na administração. Ademais, para se ter uma 
idéia da instabüidade governamental, basta dizer
se que- de 1896 a -zgoz hoUve iiiJda merios de 
vinte e cinCo gabinetes. Foi um desatre, no de pai· 
menta insuspeito de seu grande homem de esta
do, Arturo Alessandri, "in" ''Parlamentarismo et 
Régime Présidentiel". Paris, 1930;Jjág)t:.3, "apud" 
Giraud, obra dt,- pág. 25, nota 2" (id., ib., pág. 
55, nota 54). -

':A concepção parlamentarista é eminentemen~ 
te histórica e não dogmáüca" (Mirkine, obra cit, 
pág. 198.Id., ib., pág. 55, nota 55. Grifos rioSsos); 
tem vicejado - e mesmo assim precariamente, 
digo eu, Senhor Presidente - onde existe wn 
lastro de hábitos que se adquirem com a educa~ 
ção e com os anos" (i~:t. lb., pág; 55). 

"O papel do Senado diminuiria acentuadamen
te. A Federação s_e caracteriza notadamente pela 
ig!,!aldade de representação dos Estados na Câ
mara Alta e pela igualdade de competência entre 
as duas Casas do Parlamento. Ainda que cada 
Estado continuasse com o mesmo número de 
representantes no Senado, este ficada com o seu 
papel de órg3o de equilíbrio muito afetado" (id., 
ib.,pág. 55). 

"Os Profs. Sampaio Dória e Vicente Rao tiveram 
o ensejo de emitir as suas autorizadas opiniões 
sobre a questão em entrevistas que deram a "O 
Estado de S. PaU!o':_em 10 e 13 de abril último, 
respectivamente._ O primeiro argumento com o 
disposto pelo arl217, § 69, da Constituição Fede
ral, que proíbe emendas que objetivam abolir à 
Federação ou à República: "O sistema parlamen
tar importa, necessan'amente, em abolir a equíva· 
lênda de poderes gerais entre o Senado e a Câma
ra~ importa em anular a representação igual dos 
Estados no Senado para o exercícid de poderes 
equivalentes ao da Câmara dos Deputados". O 
segundo afirma Jogo a Incompatibilidade entre 
o parlamentarismo e a federCJÇão: ''no parlamen
tarismo digno deste nome, a função de outorgar 
ou retirar a confiança ao governo, só poderia per~ 
tencer à Câmara constituída pelos representantes 
do povo, em número proporcional ao dos eleito
res -e essa exdusivida,_de tiraria da Câmara dos 
Estados a situação, que só na república presiden
cialista pode ter, de equivalência de funções com 
a Câmara de representação popular" (id., ib., pág. 
55, nota 56. Grifos nossos). 
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O Prof. Paulo Bonavides, partidário do Parla
mentarismo, sustenta: "o único Parlamentarismo 
hoje admissivel c9mo remédio à crise brasileira 
é o que transfere ao parlamento todas as prerro
gativas de governo: é o parlamentarismo monista, 
de plenitude máxima, apto a neutrali2:ar a função 
presidencial, confinada unicamente ao exercício 
da Chefia do Estado. FOra degsf: ~minha, e nas 
circunstancias presentes, uma Emenda Parla
mentarista imposta à NéJção equivaleria a um gol
pe de estado branco" (BoNAY)DES, Paulo. O Direito 
ConStitucional e_ o Momento Político. "in·:-Revísta 
de Direito Constitucional e- Oência Política, Rio, 
Forense, 1984, pâg. 31 ). · 

O Prof. Nelson de Sousa, Sampaio, após ressal
var que "não pretendemos ser apologista do presi
dencialismo nem combatente dogmático do go
verno do gabinete", previne: " ... temos ouvido pes
soas que não fazem a menor Idéia sobre o parla
mentarismo m.fJnifestarem-se a seu favor. sob o 
argumento de que precisamos mudar oU eXperi
mentar alguma novidade. Tal estado de espfrito 
seria quando menos, leviano, não nos ~recendo 
também recomendáve/9 fervor dos que encaram 
o parlamentarismo como uma panacéia universal 
ou o consideram a última esperé!_nça ... " (op,, cit., 
pâg. 205). -

Passamos agora, Sr. Presidente, mudando o 
ânguJo de enfoque, _a caracterizar o Pr~dencia
lismo para, em seguida, mostrarmos suas vanta
gens e a conveniência de sua manutenção, restau
radas as prerrogativas e atribuições clássicas do 
Congresso Nacional. _ 

Como é sabido, o PresidenCialismÕ surgiU com 
a Constituição norte-americana de 1787. Segun
do Wilson Accioli, já se notava influência da Cons
tituição dos Estados Unidqs no Ato Adicional de 
1834: "A influência da Constitulção çlps gstados 
Unidos- diz ele- está patente no Ato AdiCiOnal 
de 1834, principalmente pela tendência que jâ 
se notava pela preferência, na adoçãa da Regência 
una eletiva e periódica -, pelo sistema presiden
c:ia1 preVisto na sistemática constituc:ion(!l_ estadu
nidense. Outro sintoma revelador fl~ssa prefer_ên
c:ia pelo presidencialismo ·é a circunstância da 
existência dos execu.tivos provinciais. Sabe-se 
que, antedormente, a organização provincial não 
constava da Carta Política: surgiu com o Ato Adi
cional e com a Lei de 3 de_ o_utubro de 1834. 
Foram então estruturadas as Presidências de Pro
víncia como delegações do governo central, além 
das funções que lhes competiam no ex:ercícío 
do Poder Executivo provinciªl. Embora de Provín
cia, estes Presidentes já apresentavam, pelo me
nos na nomenclatura e denominação1_traç~ do 
que, mais tarde, teríamos como _modelo de Chefe 
do Executivo", 

"Depois disso, a tendência se declara aberta
mente e, com a Constituição de 1891, surge a 
figura do Presidente da Repúblic:a. Inegavelmente 
- consoante frisamos - foi mUito decisiva a· 
influência do Direito Público norte~amerfcano na 
criação constitucional da figura do Chefe do Exe
cutivo brasileiro. E tal influência dOCorreÚ, Por cer
to, do forte magneüsmo _que o· sistema prestden
c.ia/ estadunfdense fp[ercia sobre Rui Barbosa, 
que, sem dúvida, foí Um dos Principáíi" senão 
o principal elaborador de nossa primeira Consti
tuição republicana. Basta ver, nesse particular, o 
enorme conhecimento que ele possuía dos publi
cistas americanos e o uso fácil que dele fazia 
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constantemente o ilustre conselheiro. Não só, 
_aliás, foi o:responsável pela visão do sistema presl

-denctiJ;· c~mo d_~ todo o texto da nossa Const.f. 
tUiÇão de 18"91, buscando tomá-la baStaiite suCin
ta, numa eloqüente demonstração de que preten
dia amoldá-la, assim procedendo, às caracterís
ticas d,ª L._~_i Maior dos Estados Unidos'' (ACQOU, 

-Wilson. Teoriii -óeral do Estado. Rio, Forense, 
!988, pãgs. 371-372. Grifos nossos.) 

Cãi'acterizah-do o- sistema, preleciona Accioli: 
Pf?dt:_·se _dizer, em linhas !Jerl1is, que o sistema 
pi'esldenCial _# -aquele que, garantindo de forma 
mais· tígfda ã independência da$ poderes, põe 
em prática Sua sepaiação ln ais completa ... A dou
trina da divisão dos poderes - não obstante os 
-ataques de que tem sidO a!Võ ãtravés dos· tempos 
-tem-se erigido num dos mais sólidos alicerces 
das ínsfituições públicas americanas. Ajudando 
a manter a rigidez da _in__dependênc::ia dos poderes, 
esta doytrina tem sustentado o eqw1íbrio entre 
os órgãos do Estado, perriJiiíiido sempre uma 
soluçio pacifica e raciona} dos conflit9S emergen· 
tes ... No sistema presidencial, a figura do Chefe 
do Estado __ .se confunde com a dos Chefes de 
GoVemo;;. Em conseqüência da separação mais 
ou mênos r1gida dos poderes no sistema presi
dencial, o Presidente da República - devia ser 
assim teoricamente_- não tem a iniciativa das 
leis (lsso_,__nos EUA; entre nós, tem} ... No sisi:ema 
presidencial o Chefe do Executivo, que não dispõe 
de competência constitucional para dissolver o 

__ ÇongresSo, Sõ {iode exercer controle sobrf; este 
mediante a aplícação do -_veto ... _O Presidente é 
livre par.!" hOmear e demitir seus auxiliares - os 
MinistiOs de Estado, qt..Je não_ são responsáveis 
SeOaO "diãnte-Cio Chefe dq Exeçutivo ... Ainda a 
~polltar outr.:is carad"erfsticas d_p sistema presi
denCial: por exemplo, o controle que o Poder Le
gislativo exerce sobre o Pre$idente através do insti
tuto do ''Impeachment" ... ; ·a fisCalização perma
nente qUe o órgão leglferante pode realizar por 
intermédio da instauraçdo de Comissões Parla
mentdres_ de JnC/uérito; a -vigilância constante que 

---o LegislativO pode levar a efeito por meio de re
"(juerlmtinto ae ihfofmações': -
- '1negavefmente, o sistema presidencial mais 
aperfeiçoadõ;-o clássico, é o dos Estados GnídOs, 
Pais onde teve sua origem·: (ACCJOU, op: di, 
pãg$. 373·374.) . 

Para O Prof. "Sahid .Maluf, "são peças essenciais 
no mecanismo do sistema· presidendal; a) a eleti
vidade do Cliefe do poder execuUvo; b) o poder 

_-#is_ficutivo unipessoal; c) participaÇão efetiva do 
poder executivo na elaboração da lei; d} irrespón
Seib]/fçlade política; e) independência dos três clás
Sicos-j:xxleres do Estado; f) supremacia da lei 

_ constitt,Jcional rígida ... Além da ·função executiva; 
qpféSídente da Repúl?_flca_ estd investido de impor
tantes funç{)eS legislativas, como sejclm; ã) dffeito 
de iniCiativa de "qualquer projeto de lei; b) díreito 

--exclusivo __ q~ tniciativa de determinados projetas 
de lei; c) compe-tfmcia para praticar os ato§ con
~ clusivos e intégraüvoS da lei- promu1gação, san
~0 _e pubíicaçã-0; d) direito de voto ... O Chefe 
dÕ Ei.êCUiívO não depende do voto de confiança 
do Congresso, nem pode ser destituído pela Cas• 

'cc.'Sa"Çao ~dõ--liiãi1âatO.;. Nisto conSiste o prinCij:Jio 
de irresponsabl'lidade política, característica do 
presidencialismo: por erros, desm8ndoS- ou in
cciinpetêncía (qU:ê hão configurem c::rimes no 
conceit? específic::o da le:i penal) não se dará a 

perda ou cassação do mandato ... A separação 
dos poderes é outro prfnCfpiO essencial do orde
nameilto político pfesfdencialísta. É o "sTglium 
specificuin ·• de-ste ·siSfema, como diz Pedro Cal
mon ... A supremacia da lei conStitrJCionai rígida, 
contendo princfplos asseguradores da autonomia 
do judidtinó, para que este afírm_e o império supe
rior· do Direito coritra oS abusos âo legislativo e 
as violêndas d6 executivo, seria oütra peça essen
cial, característica da fómiu1a presideridalista._ 
Einbora não ~eja espec:ffico do presidericiaiiSmo, 
o princfpio da supremaCia da lei constitucional 
rfgida é uma peça efíi:rente dO mecaní5i7io presí· 
dencialista, peça que, uma Vez fuTi.i::ioriatldo bem, 
forma a linha da defesa popular contra os defeitos 
do sistema, os desmandos e os eXC~?!>OS _4(?_p0der 

_ autocrático" (op._ cit., págs. 277, 27-8, 279, 280. 
Grifos nossos.) 

"A responsabilidade criminal dÕ chefe dg J?:e
cutivo, no sis~ma presidencial. .. é apurada e jul
gada pelo chamado procesSo de "ithpeach
tnent" ... O eminente Prof. Lauro Nog-ueira ... de
monstra ... que o p!'QÇes_§_Q}}e_ "impeachment" é 
ao mesmo teinpo pofftlco e crlmiilal ... -(op. cit., 
pá9.282l." ~·Em suma, refembraJ?10S e tea!i~ma
tnõS que- os pontos diferenciais entre o pliiSiden
cliJlj_$fT1o e o parlamentarismo resídem na compo-
sição- do Poder ExecutivO e nas relações entre 
este e o Poder Lej;JiS/iitivo ..... (op. cit., págs. 
287 ~288~ Grifos nossos). - -

Pinto Ferreira dá do sistema Presidencial" a: se
guinte definição:" ... O presidencialismo pode:: defi
nir-se como aquele-Sistema, baseádo numa sepa
ração rígida dos poderes, onde o Presidente, ao 
mesmo tempo Chef_e de Estado e Chefe do Gover~ 
no, efeito direta ou indiretamente pelo povo, e 
c:orn Uma"Cefia Proemíil.ência ria Vida política na

.. c:iqnal, que Orientá e dirige com ind~pendência, 
perante o Legislativo, iPenãs pOdehdo ser desti
tukjo pelo instituto do "impeai::hinent" (OjJ. cit., 
j:>âg. 151. Grifos-nossos.) 

Admite Pinto Ferreira: "Verdade seja que o pre
siclendalismo brasileiro teve uma ligeira infiltração 
parlamentarista,- corri- a poSsibJ1ídade de acesso 
dos ministros- ao parla_mento, a compatlbt7idade 
entre qs_ cargos de ministro e de represe_ntante 
do povo ... "_(op. cil, pág'. 162. Grifos rioSSos.) 

·· Segunà'o O Pfof. ManOel Gonçalves Fefreíra Fi-
. · lh-ó,- "O)xesfdeflcfalismo institUído pela primeira 
~z em Fl/adêlfla é urna versão republicana da 
-monarqw'a liinli'ada, ou coristliuclonal, instaurada 
na _Grá~Bretanha pela __ revolução de J6BB ... Essa 
monarquia fimiiada sem rei e CQm um Priisldente 
é o regime presidencialista em suas linha_s gerais ... 
Juridicamente, o presidendaJisiiid-catacteiiza em 
pdftietrO lugar por ser um regime de separaçdo 
f}e podereS... ta·racteiiza-se, em segund_o lugar, 
Por CoiJfeiiYa chefia -do Estado e iTâo- Gover
no)(dó "Executivo") a 1.117J ótgão unipessoal, a 
Presidência da ~~j;úbiic8 .. _.E:fr:·terceiro-lúgar; a 
independência r_eClproCa do EXecutiVo e -do Legls:. 
[ativó é d{jOioSamente 8Ssegur_ada ... Para garantir 
a independência do Presidente· em relação à Câ~ 
jnar~;.-u.s]Jalmente" a- sua eleit;:ão se faz sem a inter
ferênda daquela .. ~ /\doutrina teilde a cOnSiderar 
a eleição do Presidente p.elo Congresso incom-

. j:)âtível c::om o regime presidencialista ... No Brasil, 
dada a tradição de predomínio absoluto do Presi
de"nte, --parece duvidosa a sua subsetviência ao 
Parlamento". Para a c:oncretlzaç~o de um regime, 
tod.Çtyia, os traços políticos são talVez dti -maior 
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im{iortância que os estriU1menté jurfdicos. O prin
cipal deles no presidencialismo é. como se pode 
supor. a predomín_áncía do Presidente. Acrescen
te-se a isso ele .o representante da unidade nacio
naL ~amo Chc_fé _ _çfc_ Estado". 

"Apesar das riscos que traz para países onde 
nãpo existe sólida tradição democrática, o regiine 
preSidencialista é o únicO praticbvel em face da 
multiplicídadf: partidária ... A multiplicidade parti
dária excessiyq impede o bom ff.JT1cion?Jmento de 
qualquer regime _onde.a preponderância ceibfJ ao 
LeglS!ativo, ou, ao oienóS, Onde ao Legislativo 
caiba constituir e destituir, o Oov~mo~ _como no 
par!amentarísmo,_Ao c;Q[1trário~ o presidencialis
mo sofre em gntu menor os males do pluriparti
darismo sem pelas •. ~ Desse modo, parece ser 
ele o regime preferfvel onde quer que a prollfera
çãode partidos seja incontrolável.." r op. cit., págs. 
203-207. Grifos nqssosl __ 

João Barbal_h_o ÇJcentua: "Deix~se que o Presi
dente possa governar com mão prudente e firme. 
Enfraquecer o Poder Executivo; ·com c:iúme da 
liberdade já foi grande preocu):>áÇ:ão; t:é1bivel em 
outro regime. Hoje, -com a electividade, tempo
rariedade, curto período_de funções do chefe des
se poder, supressão da atnbuição de, pelo adia
mento e dissolução contet.os_exceS;s_os das câma
ras - é preciso, ao contrário, cuidar em_ robuste
cer-lhe a autoridade. G_o'!{!;mos frQcos são gover
nos e sob efles não corre menO$ perigo a /Jber
dade': 

''Há muito que se persuada, é observação de 
Hamilton, que energia dó Poder EXecutivo é ln
compativel com a índole do gove_r:n9 republicano; 
mas. mostrando quf! essa idéia não tem funda
mento, recordava o grande mestre que a energia 
desse poder é um dos principais caracteres de 
uma boa ConStituiç~o ... O vliJof do Executivo é 
o que mantém e segura a liberdade contra o furor 
das facções e contra os projectos da fJmbição. .• 
Poder Executivo sem força suppõe fraca execu
ção das leis dos governos; executão_fr_ac:a o mes
mo é que máo governo e um governo mal execu
tado. seja elle qual fôr_em theoriª, não pôde na 
prática deixar de ser m_áo (Federalista. vai. m. Cap. 
LXX. BARBAUiO,João. Coasti4Jição Federal Bra
zileira- ComentánOS. Rio, Tipographia da Com
panhia Litho - Typõgraphia, 1902, págs. 
158-159. Grifos nossos): 

"Para bem acentuar e finnar a acção indepf!n
dente, força e prestígio do prié:Sidente da Repú
blica, além d.e nomeai-o e proclamai-o o CHEFE 

DA NAçAo (art. 41. pr,) a Cori.StitUição não quiz que 
elle fosse eleito pelo Congresso Nacional ... prefe
ria fazei-o eleger diretamente pelo povo (art. 47} 
e pól-o fóra da acção do Parlamento, não sujei
tanto à approvação de nenhuma das casas d'este 
a nomeação_ de Minlstros (nem ao menos ao_ $e
nado, como nos Estad.os Unidos ... "). 

"Na Constituição dos Estados Unidos, diz Maine 
a semelhança entre o presidente e Llffi monarcha 
da Europa, especialmente da Inglaterra, ê evidente 
demais para que possa haver engano ... foi o pró
prio Jorge 111 que tomaram por modelo ) o rei 
que por si mesmo d.i_rige a aç_ção d_e seos ministros 
em todos os negocies importantes da política in
terna como da política exterior) ... O govemo pes
soal desse rf!i fizera urna -ImpresSão profunda na 
América e deixou traços permanentes nas dispo
sições constitucionaes rel~tivas ~Q ~eç:I.Jtivo amew 
ricano ... Enquanto a. influência do soberano ihgles 
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tem diminuido, veriik:a-se que o presidente do_s 
Estados Unidos _não_ só tem mantido seo poder 
em tempo de paz, como em tempo de guerra ... " 
(ic! .• jp,, pág 159). 
--Aos que temiam os riscos de um Executivo 

forte, após responder-lhes, aconse1hava Barbalho: 
'i\1as aquel/es que exigem de uma Constituição 
política remedio para todas as ctises imagináveis, 
devem refletir em que (como por órgão de_grande 
pensador .se exprime o bom senso): Nada têm 
-de-absoluto as_instituições políticas; não se tem 
até o presente achado Constituição que dispense 
os homens de serem sisudos e justos. nem que 
os tome felizes e tranquiDos apezar de suas loucu
ras (Labou!aye)" (íd., íb., pág. 160. Grifos nossos). 

Justificando o Exe_cutivo u_nipessoal, típico do 
presidencialismo, argúi Barbalho:- "Poder de ac
ção e devendo tel-a prompta, expedita, desemba-

. ·raçãda e segura, o executivo melhor corresponde 
à sua missão sendo confiado a um só homem 
dO que a Uinã assembléia, mesmo pouco nume
rasa-:.-::7\ razão, a história e o sentir do commum 
dos publicistas aconselham a unidade na supre
Ma magistratura executiva ... A pluralidade tem, 
além de tudo, o defeito de divi_dir a responsa
bilidade do poder e com isso a debilita, si não 
a ãnulla completamente ... Com a unidade, o povo 

· Sábe com quem tem de se haver. Elia é, pois, 
uma gdratJtia, em vet de um mal" (id., ib., págs. 
160-161). 
_ Assis Brasil, após reconhecer os aspectos nega

tivos,_ no seu entender, quer na experiência parla
menfãi:iSfa quer na presidencialiSta, conclui: "E, 
_se a preferência é- possível, neste caso, eu diria 
<:-om imparcialidade, com lealdade, porque não 
~oho aqui quebrªr lanças por ne_nhuma doutrina 

__ I'fgida e imutável, que a experféncüJ seria a favor 
do presidencialismo" ("ln", DUARTE, ManoelContra 
o J>af}iJ_fnentarlsmo, at, pág. 13. _cal. 2. Qrifos 
nossoS). 

'Tanto o Poder Judiciário, através do controle 
da constitucionalidade das Jeis - aduz loureiro 
Júnior - Como o Legis]ativo, mediante o "im
peachment". estão armados de meios para impe
_dir que o Executivo saiél da ordem específica de 
sua competência ou ultrapasse_ os limites que 
lhe são impostos pela nonna jurídica ... O regime 

. Presidencialista supera de muito o parlamenta
rismo, no que diz respeito ao setor da adminis-
tração pública. Só a circunstâncla exponencial de 
que naquele regime existe uma autoridad_e que 
durante um prazo fixo é_diretamente responsável 
pelo exercício do Poder Exercutivo já demOnstra 
a sua prevalência sobre o outro" (op. cit., págs. 
l8Q:(8LGri(o.s_JJOSSos). . 
_.Entre as conclusões gerais sobre o Presiden

. ..c::iãiismo, salienta Loureiro Júnior. ''1- Dá maior 
. ênfase ao Poder Ex.e<::utivo, tornando-o único res
ponsável pela orientação e direção do Governo, 
que adquire maior estabilidade, em virtude do 
período prefiXado para o seu exercício; 2 -toma 
mais homogênea e eficiente _a administração pú
blica, permitindo planejamentos s.:rais, com tare-

Jas_ a serem executadas de modo sucessivo e em 
prazo maior; _3 - mostra-:5_e conveniente aos paí
Ses de gnindes áreas territoriais porque imprime 
maior capaddade e pujança da ação governa
mental, assegurando dessa maneira mais perfeita 
jdentidade de vistas e propósitos políticos entre 

_ i:ts circunscrições federais" (op. cit., pág. 184). 

Outubro de 1987 

. Relativamente à acusaçã_o_ de que o presfden
Cialismo leva à ditadura, invoca Deuve~ger;_ ... Afir
mou ... o ilustre Profess~r Maun~ce De,uvergef~·torn 
_iriteira procedência, a exatidão, no seu valio~ es
tudo sobre ··os Regimes Políticos", que_ "o __ ~stado 
sOCial da América do Sul, a total ausênci~ de edu
ca"Çao nas massas que compõem _a maior pa~e 
de sua população, é que levam à ditadura e nao 
o sistemá presidenciaL Sem êle, nota-o muito 
bem James./3ayce, a América_ f..!Jtinl!_ megulharia 
na anarquia"(op. cit, pág 185. Grifos nossoS). 

É Assis Brasil quem ainda destaca: "É preciso 
sobretudo entiar n"a discussão do ass_untO .. deixan
do previamente assen~do-que·o gavemo presi
dencial nasce de uma concepção s6bia, que ele 
é tão elástico, maleável e progressivo como as 
mals livres InstituiçõeS, que não pe, enfim, um 
dogma emperrado, "uffl rio/i me tangere" intm
tável, como o querem julgar alguns fanáticos su
perficiais, que repelem sem exame, com a fulmi
nação de parlamentarismo, todas as idéias de re
forma tendente a fazê-lo, no Brasil, acomodar-se 
aos antecedente& e á educação do povo_ chamado 
a praticá-lo ... Penso, entretanto, que o gove!J10 
presidencial podia, pode e deve ainda ser estabe
lecido com um pouco de contemplação para com 
esse passado, que, por ser inglório, não deixou 
de criar um certo movimento de inércia., com 
o qual a sabedoria manda contar. Sem sair do 
gênero de instituições que com razão preferimos, 
ainda é tempo de adoçar-lhes as aspf!reZ<.fP qu~ 
ofendam o sentir do País, o qual, afinal de contas, 
é o único so.berano; ainQ~ é tempo de fazê-las 
mais capazes de captar as simpatias da grande 
maioria dos br~ileiros: (op. c:it., págs., 51-52. Gri
fos nossos}. 

_Quanto à alegada ausência de reSpOnSabilidade 
nO Presidencialismo, argurr:!~n~ <? g~a~de brasi
leiro: "O governo preside17Ci~l pode .dar n_'!fsci~ 
mento a um regime de _responsabifirj!J__de mais 
.::wiipleto do que o oferecido pelo governo parta
m_entar. Pelo menos tanto quanto este, ele respon
sabiliza criminal e politicamente lodos os titu1ares 
de aUtoridade: .. ora, sendo o goveinâpiesidenda! 
o que melhor permite estabelecer a relação entre 
o ato e o autor, o que mais diretamente c;oloca 
a função nas mãos do fuc:ionário - deve ser 
também que oferece campo para um regime 
de responsabllkfar;l_e mais con;:;entãnea com _a na~ 
tureza humana e, por isso, mais eficaz" (op. dt 
págs. 155 ~ 157. Grifos nossos}. 
'' ... No presidencialisrho, há mais possibilidade 

de revelar-se wn homem de Estado, porque é 
maior a sua aprendizagem e permanência no po-
der, visto que um ministro efiCiente será mantido 
pelo Presidente da República durante o prazo da 
presidência" (op. cit., pág. 110). 

Levi C:ame_iro~ con_fidenC_ia: ~'Minha aspk!J.ção de 
velho rábula 6 que_ apelieiçoemos a prática do 
Presldendalismo'' (<:_:.,;mElRO, Levi. Uma experiên
cia de Parlamentarismo. S. Paulo, Liv. Martins Edi-
tora, 1966, pág. 8). · 

Lembra Annibal Freire que o governo presi
dencial tem como consectários naturafs: ·a inde
pendência do Poder Executivo diante do Con~ 
gresso quer na sua constituição, pois o presidente 
é eleito por sufrágio âiretD~ Quer na sua vida de 
relação: a responsabilidade dO P!Y!side_nte por 
seUs atos funcionais e a itrésponsabilidade dos 
MinistroS de E:stado, que não podem ser mem
bros do Congresso e são nomeados e demitidos 
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livremente pelo chefe do Poder Executivo ... Irro
ga-se ao presidencialismo a dura crueza de fazer 
fenecer os talentos inspirados pela divina eloqüên
da. Pode realmente não ser. ele por demais propí
cio à e.xuber9ncia dessa graça superior. Mas, por 
outro lado, favcrece if apaifçãó ii_e estadistas equi
Ubrados, com bússola fixa, verazes condutores de 
homens e criadores da atividad~ administra~~··· 
O parlamentarismo dificilmente consetvaria Rio 
Branco J frente da pasta do exterior-durante dez 
anos e da qual só a morte o afastaria, nem teria 
permitido iJ presidência Rodrigues Alves refazer 
e sanear o centro_ principal da nossa atiVidade 
e da nossa cultura "(FONSECA, Annibal Freire da. 
O Poder EXeCutivo na RepUblica Bras~1e_!ra. B~así~ 
lia, CD-UNB, págs. 124 e 126. Grifos rioSsos). __ 

E arremata, indsivo: "-é pt~ciso ~esistir ao_p~~
conceito reformador. Nenhuma vantagem há en1 
agitar improfil:uamente a_ opinião, que, em vez 
de iludir c_om a ·perspectativa de novos rumos 
políticos, deve procurar solução para outros males 
prementes" (id., ib., pág. 127). 

Castro Nunes recorda que "~oub~ à_ República 
presidencialista a solução das nossas pendêndas 
foronteiriças e, mais recentemente, pôr o ponto 
fmaf nas desinteligências entre _Õ$ _Estados sobre 
divisaS territoriais legado da monarquia ao novo 
regime, .. " (NUNES, Castro. A Jomacl_.i) Revisio
nista. Rio, Pap. Marques & C. 1924, pág. 135). 

Mihon Barcellos verifica_que, "ao invés_ da prefe
rência parlamentar adotada na europa, o presi
dencialismo é a caracte(Íst(c~ __ das Repúblicas 
americanas" (BARCELLOS, Milton. EVoluçiiç 
Constitucional do Brasil. Rio, Imprensa _Na~ional, 
1933, pág. 46). 

Sampaio Dória, após lembrar que o Presidente 
da República no sistema presidencial de governo, 
é -eleitQ pelo povo, conslder_a que, "certo ou erra
do, como é q povo quem frui, ou pena as conse
qüêndas_ do governo que tenha, só ele pode ser 
o jUiz inapelável da orientação do governo, que 
lhe convém" {DóRIA, ~~rilpaio. CUiSO de Direito 
Constitucional, S. Paulo, da Ed. Nacional, 2• ed., 
1946, pâg. 136). Entre nós, Sr. Presidente, já se 
tem o povo solenemente pronunciado: em 63 
derrubou o Parlamentarismo ha proporção de 5 
por 1 e agora as pesquisas apontam Inequívoca 
preferência pelo Presidencialismo. 

Almir de Andrade nos informa que "a quase 
unanimidade dos pub/ic/sti!s, mesmo os dos pai
ses parlamentaristas, reconhece_ hoje_f14 {Jaqueza 
doPoder Executivo um_ dos grandes males e dos 
maiores PengOS de desviitiiainei1to e disSOluçao 
da democracia. Deve-se certamente, fugir da dita
dura, conservar o princípio da soberania do povo, 
o sistema eleitoral sadio e efiç:iente, o regime re
presentativo do mandato popular na Câmara e 
no Senado; mas é preciso, dentro de qualqu_er 
método o.u sisWrna d~ governo; reforçar dentro_ 
dele a autoric:la_de_ do Poder Executivo,-_RC>L_Ser 
único que, dispondo da força armada e de meios 
práticos de ação e_ reação, se reveTa capaz de 
resolver de pronto as graves questões e neutralizar 
os conflitos que a complexidade da vida soc::ial 
modema provoca dentro e fora das fronteiras das 
nações" (op. clt, págs. 67-68. Grifos nossos). 

Eduardo Muylaert alerta para o fato de que "o 
vigor da campanha das diretaS, em 1984, é um 
sintoma evidentemente do _que é pela escolha 
do Presidente da República que a população en
tende exprimir sua opção política fundamental. .. 
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Ma.ngabeira Unge_r, demonstra, por outro lado, 
que a eleição presidencial dir~ta representa Uma 
poderosa alavanç:a de transformação social" (op. 
cit., pág. 395). 

E dePois de tudo isso, Sr. Presidente, querer 
impingir o Parlamentarismo é brincar com o senti
mento_ popular. O povo quer eleger presidentes 
que goVernam e não que sejam fi9uras decora
tiYª-S• versões_ caboc:las de rainhas da Inglaterra, 
que rejnam. rnas não govemal!1 

Os argumentos do voto do Prof. Afonso Arinos, 
então Deputado e Relàtor da Comis.são Especial 
que_exam_inou a Emellda Parlamenta~ista.do De
put~do Raul Pilla e_ sobre ela emitlu parecer _con
trário, são assirl-t- resUmidos pelo Prof. Cláudio 
P.ache,co.,;. :_'l_o-:-- O Presid_encia!ismo é o sistema 
de governo que-m"elfior CorresPonde-às tràdiÇões 
e às condiçóesdo Brasl7,_ assim como às tr<)di_ções 
e condições da Am~ri_ca. O parlamentarismo hun~ 
ca fpi, de fato, pratiçado no nosso País nem no 
nosso Continente. E quando o foi,_ mmca evitou 
o paternalismo, a di4Idura virtual, o Governo pes
soal e concentrado, em suma. zo - O Parlamen
tanSmo é incomp_a_Jfvel ç;Om o federalismo, talco
mo este é concebido, praticado e necessário ao 

_ Brasil. 3"'-···_ 4"' ~~.N® é_e}@to qu_e o presiden
cialiSmo te(lha piej:;afado, mais· que o parlamen· 
tat:i._smo, o caminho ii ditadura: 5o - Hoje em 
dia o proresso de formaçãO das maiorias· paí-la_
mentares (bloco majoritário ou coligação de mi
norias) não depende do sistema de governo, par
lamentar ou presidencial._ mas Qo fa,to de os gru
poS económicos e trabalhistas se diferenciarem 
em duas ou mais orgal"}i.zações partidárias. Nos 

-pafses multipartidários, a situação do Executivo 
é muito assemelhada, qualquer que seja o sistema 
de -governo. 6° -A eficiê"nciá d.a aÇão soda] dos 
governos tam/;Jém não depende dos regimes. 79 
-=-No Brasil Pttvemos habituar·nos ~prática da 
e_volução construtiva das instituições "políticaS, em 
vez de prosseguir no esforço das revoluções des.
iruüvas, "Que recolocam permanentemente o pro
blema d? forma do EstaQo, sem nunca abordar 
as questõeS de fundo, que dizem r~sPeito direta
mente à vida do povo" (PACHECO, Cláudio. Tra
tado das Constituições Br.sileirã,S. Rio, 1965, vai. 
VI, pág. 199, no 162.. GrifOS nossos). 

"Mais ainda: é_ de toda justiça salientar-se que 
as mais tremendas ditaduras modernas se cria
ram precisamente no ambiente de decomposição 
dos sistemas parlamentl!res, quando os povos 
não s_e acbavam prep-arados para ele. Negar ou 
s~gyer discutir isso, é-enfre!jtar '!mais ofuscatite 
eVidência das evidências" (ib., pág. 201, n~ 163. 
Grifos nossos). 

_ _ ''É, eiitretanto, pelo menos teoric_ãmente, o Je
gime presidencial uma forma de governo que tec
m"'cament.e oferece maiores _âportunidades para 
utna tarefa administratíya bem planejada e eficaz·: 
segundo T emístodes Cavalcanti. E confessa ele: 
" ... NãQ _é fácl'l para um pi-esídencíalistf!l, porque 
ainda o somos.- Bem estruturado, entretanto, o 
regime presidencialista tem as suas virtudes, por 
que permite o uso de métodos__ novos de govemo 
e melhor aproveitameto dos valores e das té_c.oi
c.as_,__bem como a realizalção_ da obra de governo. 
O (jue _se toma neceSsário é. revê/- ásistema,_ sem 
preconceitos, sem atender é?__QUlf.as ç:onsiderações 
que não a organização de um sistema de governo 
apto a realizar a tarefa legislativa" (oj;. cit, pág. 
13). 
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Assis Brasil, por mim já citado várias vezes, 
assim coloca o problema do sistema de governo: 
"O regime chamado presidencial, aquele que rie
ga ao parlamento a faculdade áEl governar e ao 
governo a de legislar sistematicamente; aquele 
que só admite a responsabilidade legal, direta e 
pessoal de todos os funcionários, do chefe d~ 
Estado aos seus ministros; aquele que ~xclue a 
Intriga parlamentar de entre os fatore_s de_ governo; 
;;~quele, em resumo, qUe não faz do ministério 
com.l:;;são _c;lo parlamento, nem sujeita o parla
mento à dissolução cominada pelo ministério: o 
regim~_presiiferir:íiil ~-tanto Como o espfrfto de
mocrático_ e mais C,Ue _n_enhl.lll7 outro elemento, 
uma condição necessária da nossa CoiJ$t[(.L!lç~o .. 
Haveria conveniência em o abolir? Haveria possi
bilidadé de o conseguir.=> Nem uma nem outra 
coisa" (Dictadura, Pwlamentarismo, Democracia, 
Cít.._ pág$. 01-62. Grifos n_oSSOS). -

António Arruda desloca o problema presiden
cialismo mesmo parlamentarismo para um de 
seus eixos centrais: "A República adotou o Presi
dencialismo, que tem sido responsabilizado pelas 
vicissitudes que temos arrostado, n~tes últimos 
anos. Pretende-se agora ressurgir o Parlamenta
rismo, como remédio infalivel para nossos males. 
Seria esta realmente a fórmula politica salvadora 
pal"él o Brasil de hoje? S6 O futUro poder§ dizê-lo. 
Mas, para nós, a solução melhor estaria na refor
ma dos homens, que não dos regimes ... Vr;:rd_ade/
ramente, o que é preciso mudar são QS homens ... " 
(ARRUDA; Antônio. O Parlamentarismo no Brasil. 
"ln" Rev. dos Tribunais, ano 47, dez. de 1958, 
vai. 278, pags. 14-15. Grifos nossos). 

A receita é válida, Sr. Presidente, ao menos em 
parte, desde que não seja entendida no sentido 
de _um c:asuísmo suspeito e interesseiro_, d_e ende
reço _ _certo. 

O Prof. Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, 
erlf seu estudo "Parlamentarismo vs. Presiden
cialismo" (R. lnf. Legisl. Brasília, a. 22, n.85, jan! 
mar., 1985), começa, denunciando: "Tornuu-:se· 
freqüe"nte, nos debateSj:)Oiíticos oU das idéias polí
ticas diante de crises inconstitucionais, denunciar 
o regime vigente como responsável pelos con
flitos inte"rrlõS ele uma nação. Mas não é bem 
assim" (id., ib., pág. 21). Em sua cOnclusão, sus
tenta; o"-propôsito desses dois sistemas - pó!o 
de governa: "O "presidencialista" é o mal:; apro
priado ncis regimes fedcr_ados, soQretudo em na~ 
ções que desefam manter a integddade territorial 
quando extensa, sem desmembrar o princípio da 
soberãnia:-política. Impõe-se por força de circuns~ 
tâncias geossociais, submetendo as unidades 
membros - autônomas à organização federal" 
(id., ib., pág. 44). 

Gabriel Lacerda -e Carlos Henrique Fróes, escr~ 
vendo ainda na vigência-dó Parlamentarismo._flo 
Ato Adicional de 19(3_1, sustentam: " ... 0 parlamÉm~ 
tarismo de 1961, ao contrário do que dizem mui~ 
tos, sem maior exame, não é híbildo, mas atende 
às- suas linhas c:lâssiCas. cOmo adverte um jUrista 
Qo P<?rte de Seabra Fa_giJndes, no notável artigo 
já citaçlo (pg. 9). O nossoatü~ parlamentarismo 
só Podê sêr.cOO_sider"adO-hfõriQ.o no que diz res-
peifo à riuint!l"ra càm qüe é prltticàdo, O que se 
deve, em grande parte, ao fato de ter sido eleíto 
o atual PreSidente da República quando o regime 
era presidencialista". 6 Piesídençia!/Smo que.·nos 
Convém. Rio. II'~S. 1963, pãgs. 83.84). 
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Após clamarem pela solução de nossos proble
mas de fundo, bastcamen_te econômi:co-sotiais, 
adiantam: .. Deste modQ, lfS necessidades do Bra
sil atuaf reclamam um govemo presidencialista~ 
o que não quer dizer absolutamente que tenha 
que ser do tipo de 1891, de 1934, ou mesmo 
de 1946" (ID., ib., pág. 84). 

Depois -de sublinharem que não há regimes 
ideais, resSalvam e apontam o caminho: "J:: indis
pensável, todavia, construir um sistema político 
que permita aos bons governantes governar e 
impeça aos maus des_govemar. A esse propósito 
procede a observação arguta de MIGUEL REAlE; 
de que "um regime politico não deve ser julgado, 
apenas, pelo bem que realiza,- mas também pelos 
malesqueestáemcondiçõesde_evitar"(ib., idem, 
pág. V). Ora, no caso particulãr do Brasil, nossa 
condusãQ é a de que os problemas ifígantesCOs 
que precisam ser enfrentadqs pelo governo tor
nam aconselhável que ele seja "estável" e, portan
to, "presidencialista': ao menos em sua essência. 
Ao mesmo tempo deve o governo ser "forte", 
isto é, deve ser dotado dJ:; todos __ o~ inswmentos 
necessários ao atendimento desses problemas "o 
que não significa, absolutamente, que tenha que 
ser irresponsável". O presidencialismo, para o 
Brasil, não é, apenas, uma exigência do fator so
dal. É umd resultante da anáUse de nosso tempe
ramento político" OD., ib., págs. 85-86). 

•rconcordamos, por isso, - declaram - com 
a observação de Afonso Arinos de que 'O Presi
dencialismo é a solução para as nossas condições 
de vida, tanto quanto o parlamentarismo parecer 
ser para as dos povos do Ocidente europeu" ("Es
tados de Direito Constituctonal", p. 42) (ID., ib., 
pág. 86. Grifos nossos). 

Sabemos, Sr. Presidente, que esse não é mais 
o pensamento do Prof. Afonso Arinos. Mas o argu
mento continua válido. 

As conclusões _dos Autor_es que vimos citando 
são muito interessantes e valem como sugestões 
de grande atualidade, pelo menos em parte. 'Ten
do falhado os controles imaginados para limitar 
a ação do Executivo, - dizem eles - cumpre 
alterá-los de modo que se possa conciliar, tanto 
quanto possível, a indispensável estabilidade do 
regime, condição indispensável para o atendi
mento aos problemas de solução a longo prazo, 
com o resguardo das liberdades públicas e a res
ponsabilidade dos governantes, para obter-se, en
tão, um real equilíbrio enll:e os poderes, que, por 
outro lado, não sirva de entrave ao progresso do 
País, mas o procipie" (iid., ib., pág. 87). E pro
põem: "os princípios que julgamos mais aconse
lháveis para o novo presidencialismo- que serão 
desenvolvidos em capítulo posterior - são os 
seguintes:_ 

1 -Princípio de reforço da independência do 
Poder Judiciário, para q-ue, de fato, controle eficaz
mente o Poder que faz a lei e o Poder que -o 
executa. 
2- Principio de reforço _da__fiscalização do Po

der Legislativo sobre o EXecUtivo, 5eja para obri
gar o Presidente da República a demitir Ministros 
de Estado, através de voto de desconfiança, seja 
quanto ao modo de organizar o Tribunal de Con
tas. 

3 - Princípio da conveniência da delegação 
de poderes do Legislativo ao Executívo. 
4- Princípio do mérito no provimento dos car

gos públicos. 
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5-Princípio do reforço paralelo da autoridade 
e da responsabilidade dos Ministros de Estado, 
cuja atividade deve ser melhor coordenada, para 
qUe o govemo seja obra de equipe. 
6- ... - - - -
7- Princípio da coincidência entre os man

datos do Pres_idente da República e dos deputados 
federais, como melo de- melhor ajústamento da 
ação-política e administrativa. 
_8- Princípio da necessidade de_ adoção de 

chapa única para a eleição de Presidente e Vice
Presidente" (ID., ib., págs. 87-88). 

É CT~rO, Sr. Presidente, que alguns desses prin
cípios (3, 6, 8) já estão efetivados ou em vias 
de o serem. O_ que noS incUmbe, na verdade, 
é ad~ptar o nosso Presidencialismo (que, desde 
1934, já inCorporou praxeS tiradas do parlamen
tarismo, como atestam todos os publicistas que 
abOfdarãin O assunto) às nossas condições e ne
cessidades~ fortalecendo o Legislativo, com a re
cUPeraçãO de suas prerrogativas e atribuições fun
damentais, recolocando o Executivo em seus_ tri
lb_o::;, ~em en_fraquecê-Jo dando uma real autono
mia ã.O Judiciáriq, 

Nada de utopias, nada de fórmulas parlamen
taríStaS falsaniente_salvadora. Se não tivemos ver
dadeiramente Parlamentarismo no Império, se a 
fracassada ~riência de 61-63 foi maciçamente 
repudiada pelo eleitorado, se o povo manifestou 
espetacularmente seu apreço pelas eleições presi
denciais diretas nas campanhas ''diretas-já'', se 
não se pregOu a adoção do Parlamentarismo nas 
praças públicas nos meios de comunicação, se 
as atuais 'pesquisas apontam preferência nítida 
da opinião pública pelo Presidencialismo, que 
sentido faz _pretend~r-se a ~dação do Parlamen
tarismo no Brasil? 

E mais, Sr. Presidente, se o Parlametarismo
tem tantos inconvenientes, se, à exceção d13-lngla
terra e PouCos países mais, e duraii.te pauto tem
po, o Parlariientarismo não tem provado bem, 
pOr'" que insistir em adotá-lo no Brasil?_ 

seria um casuíSma· a mais, ·um -irréalismo im
perdoável, uma extrapolação do exercício da re
presentação da soberania popular. 

Olhemos, quem sabe, para alguns aspe<:tos da 
experiência alemã e, principalmente, para a expe
riência da V República francesa, em que, desenga
nadamente, a tônica é presidencialista e havere
mos de encontrar meios e mOdos de adaptar e 
renovar o nosso PreSidencialiSmo. 

ExecutivO forte, Congresso forte, mecanismos 
apropriados de relacionamento desses_ dois Pode
res, independência real do Judiciário, tudo dentro 
do sistema presidencial com suas configurações 
báSicas, eis ã caminho que nos apontam a Histó
ria, õ DireitO-Comparado, o bom senso e a fideli· 
dade ao Brasil e a seu povo. Estou certo de que 
esse caniinhci prevalecerá. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (PMDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: __ 

Há cerca de aProximadamente 15 anos, íiil· 
plãfltõiJ..=-se no Estado da Bahia uma cultura tradi
cionalmente praticada nas terras do Sul e do Su-
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doeste brasileiro, mas nova no Estado: a cafei
cultura. 

Graças ~ exé-elentes.- i::órldições do sol_o e cJ.o 
clima _l:>aiano,_ a iniciativa teve pleno êxito. Nos 
lugares em que se InstaloU~ -a cafeicultUra disse
minou a riqueza, elevou o padrão de vida de toda 
a comUnidade, e _Soergtieu regiões outrora deca
dentes, dando-lhes importância vital no contexto 
ec_onômico do Estado. Para as populações dessas 
áreas, sem opções econômicas ou conhecimen
tos produtivos de valor comercial para os outros 
setores da economia, a lavoura do café, envol
vendo mais de 4.000 pf9dutores, 65% dos qua_is 
pequenos e minis, gerou cerca de 150.000 ein-
pregos fiXOS e diretos, Çt\ém de 360~000 indiretos. 

Grande gerador de empregos e de renda, o 
cultivo do café tomou-se _uma atividade insubs
tituível em curto e médio prazos., pois nenhuma 
outra seria capaz de permitir utilização mais racio
nal dos recursos naturais, humanos e financeiros 
da região. __ 

Por ser recente, o parque cafeeiro baiano, com 
160 ni.ilhÕes_de pés, não atingiu, ainda sua maturi
dade econ_ômiça, circunstância que, preliminar· 
mente, já justificaria a necessidade de_ Url)_ tra_ta
mento diferenciado para a _sua economia, tendo 
em vista as implicações típicas dos investimentos 
de longo prazo em cultiv_os permanentes. 

Esse tratamento diferenciado por parte do Go
verno, entretanto, se impõe, quando verificamos 
que, por circunstâncias várias, a cafeicultura baia
na enfrenta, atualmente, a inaio(Cilse de sua his
tória, que põe em risco a sua sobr~vência e 
leva ao caos económico as regiões produtoras. 

De um lado, a cu1tura, ainda emergente e alta
mente sensível às intempéries, tem sido prejudi
cada, nos últimos anos. por longos períodos de 
estiagem, atípicOs, coincidentes com as épocas 
de maior exigência hídrica da l~?_l:!ra. 

De outro, a ausência de recursos para custeio 
e inyestimento na Iavqur.;t, além de fator~s econô
micos conjunturais, contnbuiu para tomar cnlica 
a situação financeira dos cafeicultores. 

· Vejamos alguns dados: 
O parque __ cafeeiro baiano, com 160 milhões 

de pés __ de café, deveria_ proporcionar uma produ
ção de 2.250.000 sacas de café b:en~ficiado. que 
representariam, a preços atuais._uma receita bruta 
de aproximadamente sete bilhões de cruzados. 

Diante desse potencial promissor, qual foi o 
apoio recebido do Governo? A assistência técnica, 
no ano agricola 86/87, somou pouco mais de 
quatro milhões e quinhentos mil cruzados, o que 
representa em tomo de 1% dos impostos arreca
dados, sem computar .o maior deles, que é o 
conftsco cambial. Na região de Vitória da Con
quista, que representa 60% do parque cafeeiro 
do Estado, o_ Banco _do Brasil aplicou recursos 
de custeio no va1or irrisório de 20 milhões de 
cruzados. 

A;._ quedas sucessi\l<;lS de. _r~nd_in}ento, ocas_io
nadas pelos problemas citados, levaram a atual 
safra a uma produção estimada de 600 mil sacas, 
73% infe!rioi'-ao potendal produtivo do parque 
cafeeiro baiano! 

Para os produtores, isso significa uma perda 
de receita de cinc.o bilhões de cruzados! Quanto 
ao Governo do Estado, perde, em ICM, cerca de 
um- b11hã0 de cruzados. Mas o quadro é ainda 
pior! Como o- custó da atual safra (oi da ordem 
de 3 bilhões de cruzados, os produtores amar-
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garão um déficit de cerca de um_ bilhão de cru
zados. - - -

Ou seja, apesar de gerarem cerca de 150 mil 
empregos diretos, 360 mil empregos indiretos, 
injetar no comércio, na aquisição de insumos, 
quase dois bj)llões de cruzaçl.os e contril?~.!ir com 
36% da rec:elta para o confisco cambial do Gover
no Federal, os produtores, ainda assim, estarão 
pagando para prodw:ir! 

Não fora essa gama de problemas, que por 
si só já justificaria o socorro imediato_ das autori
dades governamentais, fatores econômicos con
junturais, decorrentes dCJS mudanças na econo
mia nacional introdUZidas no ano passado, leva
ram o endividamento dos cafeicultores. a níveis 
de insolvência. 

No ano passado, sem crédito bancário espe
r:'lfico para o financiamento de custeio da safra 
e investimentos em infra-estrutura, os produtores 
recorreram à carteira comercial dos bancos, à 
época a custos atrativos, pela ausência de corre
ção monetária Com o fim do Plano Cruzado e 
a reindexação da economia, essas _dívidas avolu
maram-se, tomaram.ose inadministrávels. 

Induzidos pelo Governo Federai, os produtores 
ainda deixaram de aproveitar as oportunidades 
internacionais, retendo a safra, quando os preços 
ultrapassaram a cotação de Cz$ 4.000,00 por sa
ca. Essa retenção foi financiada pelos agentes 
financeiros, com base na política oficial do café, 
a taxas atrativas, sem_ correção monetária. 

Como os preços internacionais despenc-aram, 
tomou-se inviável a venda dos estoques e a liqui
dação dos débitos. Prorrogadas sob novas bases 
contratuais, as dívidas, em ~.ua maioria, foram 
transferidas para as cartel_ras cOmerciais dos Ban
cos, a taxas de mercado, incompatíveis com a 
atividade agrícola, piorando a situação do setor. 

Atualmente, o preço do café, em tomo de Cz$ 
1.800,00 a saca, não permite qualquer tentativa 
de liquidação da dfvida. Portanto, nada mais justo 
que o setor cafeeiro, como foi feito para outras 
atividades agropecuárias, seja beneficiado com 
a prorrogação da isenção da correção monetária, 
num reconhecimento, pelo Governo Federa1, de 
que sua politica prejudicou profundamente o se
ter. 

Diante desse quadro grave e emergencial, agra
vado pela dramática estiagem que, nos últimos 
4 meses, vem afetando a região cafeeira, a Fede
ração da Agricultura do Estado da Bahia enviou 
documento ao Governador do Estado, reivindi
cando a adoção, pelo Governo Federal, de uma 
série de medidas destinadas a evitar o colapso 
da economia cafeeira, que levaria a desastrosas 
conseqüências económicas e sociais, dentre as 
quais o maciço e inevitável êxodo rural. 

O Governador do Estado da Bahia, Dr. Waldir 
Pires, como era de se esperar, assumiu imediata
mente os problemas da caf.eicul4tra baiana, trclns
formando-se no maior defensor da atividade e 
em seu principal interlocutor junto ao Governo 
Federal, ao qual encaminhou prontamente, em 
nome do Estado da Bahia, as reivindicações do 
setor. 

As principais medidas reivindicadas pelos cafei· 
cultores baianos ao Governo Federal, às quais 
damos todo o nosso apoio, por entendermos se
rem fundamentais para a sobrevivência da econo
mia cafeeeira, são as seguintes: 
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Medidas de curto prazo: 
- prõtTógã.ção de todas_as dívidas do~ cafeicul

tore_sJ_s~jam elas rurais ou comerciais, pelo prazo 
de 4 anos, sendo 2 d_e_ ça_rência, coinjuros compa-
tíveis com a shuação emergencial; . _ 

.:... concessão imediata de novos fmanciamen
toS,_ ;ffibém com juros e Prazos cOmPatíveiS com 
a situação .ele eme_r_gência, -- - -

Medidas de médio e longo prazos: 
-desenvolvimento de pesqUisas, na região de 

traba1ho, capazes de gerar inovações tecQológicas 
apfopliadaS às COlidições do Estado e das regiões 
produto rãs; 

-criação de programas de extensão rural que 
estendam aos produtores de café e seus tra,ba1ha
dores os resultados das pesquisas efetuadas; 

-=-regularização dos créditos para investimento 
e -custeio do setor._ 

Sr. Presidente, as reivindicações dos cafeicul
tores baianos são coerentes e revelam <1mplo co
nhecimento dos problemas da agricultura brasi
leira, pois não se voltam_apenas para soluçãE!s 
imediatistas, mas procuram dar condições ao se
ter de desenvolver-se, no futuro, com estabili_d_ade. 

Essa estabilidade só se atinge- e outros seto
res produtivos nacionais se ressentem do mesmo 
problema - quando há definições duradouras, 
quando há regras claras para o desenvolvimento 
das atividades económicas no PaÍS. 

Esperamos que o Governo f:~ç!_eral seja :;;ensível 
e, por meio dos órgãos adequados, atenda, em 
curto prazo, as necessidades dos cafeicultores. 

Mas esperamos também que o Governo defina, 
claramente, uma Política Agrícola adequada, du
radoura, eficaz e continUada, para que nos próxi
mos anos esses setores possam crescer com se
gurança ·e- harmonia, contribuindo para o cresci
mento económico e o desenvQlvimento social da 
Bahia e do Brasil. 

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

DI./RAi'ITEODISC(JRSODOSR.JliTAHY 
MAGALHÃES, O SR. MEIRA FILHO DEIXA 
A CADEIRA DAPRESID~NGA, QaE É OC{f
PADA PELO SR. FRANCISCO ROLLEM
BERG. 

_ OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Córicedo a palavra ao nobre Senador· Alfredo 
Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

No momento em que bUscamos Consolidar, 
por interinédio da Assembléia Nacional Consti
tuinte, uma nova Carta qu_e sej~ modema e traga 
condições efetivas de uma vida mais justa e digna 
para todos os brasileiros, não poderia deixar de 
trazer a este Plenário uma preocupação com rela
ção à atuaJ situação dos aposentados da Previ-
dência Social_. -

Como bem sabem V. Ex16
, os servidores públi

cos ap-osentam-se com ~nCimentos integrais; os 
juízes e militares, especialmente, além dessa van- -
tagem, são promovidos de posto ao ingressarem 
na re_servâ remUnerada. 

Ora,-qual a razão de o trabalhador, que sequer 
possui a estabilidade garantida aos servidores pú
blicos, ser obrigado a se aposentar com proventos 
calculados sobre a média salarial dos últimos três 
anos _de atiyidade? Isso representa uma aposery-
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tadoria inicial <:orrespondente a cerca de 60 ou 
70% do salário no dia da ap-osentadoria! 

E mais: por que, sempre ao se proporem nor
mas visando a dar aos aposentados melhores 
oportunidades de sobrevivência, por meio de uma 
aposentadoria. digna, o Ministério da Previdêi-lcia 
levantã a tese de quê ó GóVerno Federal não terá 
condição de suportar-tal medida? 

De posse de correspondência de vários aposen
tados, quando sou indagado acerca das razões 
que levam o contnbUinte brasileiro a pagar aos 
aposentados do Serviço Público diferentemente 
dos demais trabalhadores, fico também curioso 
em saber que providências_ efetivas estão sen_do 
adotadas pelo Ministério da Previdência e Assis~ 
tênda Social. <:om vistas a min9rar a hwnilMção 
vivida pela maioria dos nossos aposentados. 

Ainda hoje, enviei coiTespondência ao Senhor 
Ministro, formalizando essa preocupação. 

Tais indagações não .são apenas minhas, Sr. 
Presidente, mas de toda a classe dos aposentados 
e, principalmente, dos trabalhadores celetistas 
que, em breve, estarão acumulando a mais total 
descrença em relação ao sistema previdenciário 
nacional, por iníquo e desmistificador da própria 
atividade prodUtiva. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

OSR. JOÁO MENEZES (PFL-.PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: _ 

Belém do Pará, no início de outubio, será sede 
de importante evento culturru, a ·:semana de Pon~ 
tes de Miranda", reunindo juristas de diversos es
tados do Brasil. 

Tornou a iniciativa de promovê~ la o Pre_sid~nt~ 
do Tnbunal Regional do Trabalho, Juiz Arthur Sei
xas dos Anjos. 

Associando-me, em nome do Estado do Pará, 
que tenho_ a honra de representar nesta Casa, 
às homenagens que serão prestadas ao sábio 
Pontes de Miranda, gostaria de deixar consigna
dos, para o futuro, alguns traços biográficos que 
o tomaram um modelo para os novos brasileiros. 

Ressaltou Oliveira Viana o soberbo eugenismo 
de duas famílias do Brasil - os Leme, ao Sul, 
e os: C;;tvalcanti, ao Norte --:- d_urante_séculos pro
duzindo grandes nomes. 

Pontes de Miranda era um Cavalcanti. De apa
rência acentuadament~ indígena, era uma de
monstração do alto valor racia1 e biológico do 
homem do Nordeste. " 

Nascido em berç_o _esplêndido, não se deixou 
atrair pelo gozo fácil da vida. 

Nasceu em Maceió, Alagoas, em 1892, sendo 
a terceira geração de bacharéis em Direito e culto
res da Matemática, _ . ·- _ . 

Seu aitô, Joaquim PàhteS âe Miranda, Consti
tuinte de 91, fizera fortuna,- deixando uma fa.bulo~a 
biblioteca, num casarão- de' três paVimentos. A 
rriésa da familia, segundo narrativa do neto, tinha 
tantos lugares quanto as dn'tas do baralho. 

Francisco CaValcanti Pontes de Miranda aí cres~ 
ceu, em contato com y_rh bisavô lãtinista_,_ que 
viveu 107 anos. 

Esses- dados faqilliares foram fomecidos, em 
entrevista pelo próprio Pontes de Miranda. 

Certo é que, pof uma dessas excentricidades 
comuns aos uênio~, conforme registrou seu ami-



go Josué Monte! o, Pontes, "falando ... estava a ser
viço de sua imaginação •.. ; fluente! a __ misturar a 
reminiscência e a fantasia_. no transbordamento 
da verdade". ·'· ... " :_ ._ 

S6 um meio eXceptionalmente favorável per
mitiria que Pont~s de Miamd~ se_ form?-sse ern 
Direito aos 18 anos, publicando, aos 20, seu pri
meiro livrq. 

Dos 20"âos 87 anos, d_yrarite, portanto, 67 anos 
consecutivos, publicou 188 volumes de obras 
principais, quase todas de grande formato. 

Aos 24 anos, editou "Hist6{ia. e Prática dç Ha
beas Corpus, dizendo, no prefácio, que eta a 
primeir.:a obra do mundo sobre essa garantia ~ 
Direito Comparado. Na segunda edição, acres
centou que nenh_u_ma outra havia "síc!_o publicada 
com o mesmo diapasão. Houve, desse livro tão 
elogiado pelo próprio autor, sete ediçõeS. , , , \ 

Constitui, na opinião abalizada do proc:essua
lista Josê Frederico_~rques, uma "obra-prima 
do processo penal". __ _ __ 

Em 1920, Pontes de Mir"-nda ot_)tém ptimei,ro
prêmio da Academia Brasileira çie Letras, com 
o livro "A Sabedoria dos lnstin~9s':. 

João Ribeiro, em artigo de jornal, assim se ex
primiu a respeito: 

" ... ãchamo-loadmirável. Certamente, ê um 
dos melhores livros que conhecemos na es
pécie ... " 

Aos 30 anos, em 1 922; .Pontes de Miranda pu
blicou o "Sistema de Ciência Positiva do Direito", 
que Djacir Menezes consider~ ~ o!;Jra-prlrna do 
mestre. 

Suas páginas iniciais são, singularmente, dedi~ 
cadas à Geologia. 

Nesse me_sr:n_o 11no, ojovemjurista ~cebeu defi
nitiva consagração. Foi saudado, num banquete, 

, por Clóvis Bevilacqua, então no apogeu de sua 
g~ria, que lhe disse: 

"Admiro em vós a inteligência superior, 
que, na embaraçosa complexidade dos fenô
menos, descobr~.a ordem a -que estão sub
metidos. 

... (o) "Sísfema de Ciência_ Positiva do Direi
to'' (é) amostra magnífica áa altura a que 
atingiu o pensamento jurídico brasileiro. 

... Constituístes a Ciência do Direito .... Se 
tivestes precursores, nã.o _tiveste modelos ... 

... destes forma nova ao pensamento hu
mano-, criastes a ciência, que outros apenas 
entreviram. E, daqui por diante, falarão na 
ciência brasileira do Direito, porque vós as 
fundastes. sólida e brilhante." 

Djacir Menezes escreveu, sobr.e o "Sistema de 
Cíénda Positiva <;lo DJreit9'~,_lJI"flª- tese:: "A Teoria 
Çlentifica d.o Direito de Pqntes.de Miranda", tradu
zida apra o Fundo de C~ltUra_EconÔn)lca do Méxi-
co, em 1946". " · 

Em 1924, Pontes obtém p primeiro prêmio da 
Academia Brasileira de Letras, com a obra "Intro
dução à _Sociologia Geral". 

Tendo feito objeções_a Einstein, este sugeriu 
que Pontes escrevesse uma tese sobre "Repre
sentação do Espaço". Redigida em alemão, foi 
aprovada pelo Congresso Internacional de Filoso
fia, de Nápoles. 

Nesse m_e_smo a_no de 1924,-publicou também 
"Introdução à Política Oentrfic_a", de ·que saliehta
mos o seguinte texto: 
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"No direito, se queremos estudá-lo cientifi
c:ame.nteL cpmo ramo pos,ltivo do conheci

-menta, quase todas a!? ciêrlcias são convo
cada,s pelo. cientista. A extrema complexidade 

'dos fenôrTienós.implka ã diversidade dosa
ber,_ As matemáticas, a geometria'-a fJs~ca, 
a- qUímica, a biologia, a geologia, a zoologia 
e a botáníca, a dímatologia, a antropofagia 
e a _etnografia, a Pré-história em geral, a histó

-ria.,_ª ~QQolo_gia, a economia politica e tantas 
_Q\.!l(aS cgn~ituern m~nanciais etn que o sá
bio da ciência jurídica bebe o que lhe é ffiister. 
Nas. portas das escolas de direito devia estar 
escrito: "aqui não entrará 'quem não for so-
ciólogo." - - - - - · · - \' 

Em 1925, pUblicou em castelh2!no, em Madri, 
"Los PrincipiaS y Le:Yes de Simetiia en la S6cio-
Jo9fa GEmefal''. · · ' 

Ainda em 1925_,_ colabora com Fritz Gericke 
na--tradução alemão do Código ci~l Brasileiro, 
para- a-qual escreveu texto introdutÓfio. que foi, 
ein'1938; qua1ificado, pelo suiço M~rcus Wyler, 
de 'íntroduction rémarcable". 1 

Em 1930, Pontes pUblicou o lívro ·.de poemas 
"Inscrições da Est(eia Interior". · 

Em !932, deu curso de Direito lntemaclonai 
Privado na Academia do Di~ito de Hdia, na Ho
landa. 

NeSSe ano, Pi.iblícou em Haia uma1;obra em 
francês. ·-., 
~-Em 1937 saiu sua obscuríssima tese•fllosófica 

"Problema Fundamental do Conhecim~~to". 
1. Em artigo publicado nã "Revista Forense", em 

jYnho de 38, observou que a ConstituiçãÇ> de 34 
pérmitira "múltiplas correntes partidári~", -"sem 
rumo". Posteriormente, "formas pluripartidárias" 
fof<!-)n "sacrificadas ... pela experiência de que os 
par.[amentos não comp. reendiam as a1tas fina1ida
de . do Estado contemporâneo e a urgência do 
fà _ lecimento de todos os povos"~ _ 1 

. Destacou, dentre os rnéritos da Carta de 1937, 
<il_ faculdade, que se confe-rire) o Presiqente da Re
p!Jbllca, de dissolver a Cãmara dos Deptuados. 
' Mussolini, então no auge de seu poder, assim 

definira o Estãt6 tOtalitáriO: 

-- -''Tudo dentro do Estado, nada fora doEs
tado e nada contra o Estado." 

Pontes de Miranda, çonfinnando o asserto de 
Augusto Comte, de que "o.homem ê de seu séc.t,~· 
lo, mesmo a seu pesar", assim reproduziu o pen
samento do criador do Fascismo. 

"tendê!)Cia ... inevitável, exige que o Estado 
lance vistas por sobre todos os setores da 

-vida social, quer se trate das forças econó
micas, quer das forças éticas, quer das forças 
culturais e religiosas, quer de qualquer outra 

·- ati0_dade do homem. E a tendência ao Esta
do integra1, de que fizemos longo estudo em 
1932, no livro "Os Fundamentos Atuais do 
Direito Constitudonil!." 

Naquela época, o cM1ista João Franzen de U
ma, arrostando as iras d~ Ditadura, repetia, na 
Universidade de Minas Gerais, a frase de W~tker: 

"Leis retroatívas, só tiranos as fazem e só 
escravos se lhes submetem." 

_Singularmente, Pqntes de Mira)lda escrevia que 
~Carta Outorgada de 37 "teVe a córage"':l de.~. 
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afastar do texto constitucional a proibição das leis 
retroativas. · · - · -

A Declaração dos Direitos do Homem, d_e 1789, 
incluía, -em s~u artigo 16: 

"Qualquer sociedade em que não esteja 
__ ass_egurada a garantia dos direitos, nem esta

belecida a separação dos poderes não tem 
Constituição." 

Pontes de Miranda, em estranha obnubilaçãQ, 
escrevia, em 1938: 

''Por mais arraigada que estivesse, ·entre 
n6s, a convlcção de ser o princípio de separa
ção e independência dos poderes essencial 
às Coilstituições modernas, convic>ão que 
em 1932_ denunciamos como superstição; 

- vemos que o legislador constituinte de 1937 
não s6 riscou o princípio que nas Consti
tuições anteriores se achava, como também 
adotou a feitura das_ leis, em parte, pelo Poder 
Executivo.~" . _ . · 

Contradizendo-se, em 1946, reconhecia que 
"Constituição é apenas o texto em que se assegu
ram ou ·garantem certos direitos (liberdade, igual
dade) e se djz como se forma a ordem estatal 
e se separam os poderes". · 

Em Confei'êricfa publicada em setembro de 
1979, dois meses antes de sua morte, peniten
ciando-se de sua antiga heresia jurldica, reconhe
ceu que "a invasão dos poderes é que leva à 
deturpação de tudo" 

Em 1938, proclamara: 
A "Constituição -de 1937 é um passo, a que 

se tern de reconhecer visão e arrojo ... 

... movimento de 1 O de novembro desfe-
·- _ chado com a unidade clarividente das for· 

ças armadas e de aJc~nc~-SÕciológico para 
a nacionalidade, maior do que qualquer 
outro _na sua história ... 

... todos deveniõs serVir à exe_c:uç_ão-ele 
uma Carta Constitucional, outç>rgada sem 
resistências ... em Virtude de manifestação 
das forças armadas, em prova de disciplina 
e coesão, em tomo do Preside!'}~ da Repú
blica." 

Em março de 1946, reconhec:eu que a Carta 
de 37 era-"'fascista, caudilhista de tipo sul-ame
ricano". 

Em 1939 fOi publicada uma obra de Pontes 
de Miranda em francês, em Atenas. 

Nesse ano segundo relatou mais tarde, foi proi
bida a publicação do quarto_ vo(ume de seus Co
mentários à Constituição de 37, que desagrada
ram à Ditadura. 

Isso não impediu que um Decreto-Lei o transfe
risse de Desembargador do Direito Federa1 para 
Embaixador de carreira. · 

Em 1943, representando o Brasil na Colômbia, 
publicou "Demo_cracía, Uberdade e Igualdade". 

A inverossímel amplítude de seus esc_ritQs de
monstra a pressa c:.om que eram elaborados. Po
der-se-_ia fazer uma antologia às avessas, com 
seus textos confusos ou inaceitáveis. Salientamos, 
dessa obra, a seguinte extravagância: 

-"O -resUltado de- tal contemporaneidade 
entre pensarem-se os problemas e sentir-se 
a necessidade de resolvê·los imprime cunho 
especial ao nossO tempo." - -- -- - ----
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Em outras palavras: Todas as gerações que 
nos precederam foram incapazes de pensar seus 
problemas e, ao .mesmo tempo, sentir a neces
sidade de resolvê-los! 

Ressa1tamos esses pequenos deslizes para de
monstrar que esse super-homem sofria também 
as limitações do homem. Foi grande pelo seu 
prodigioso esforço. _ 

Passou dois anos como Embaixador_ nos Esta
dos Unidos. Quando o Brasil declarou guerra à 
Alemanha, o Chefe do Estado Maior da Armada 
Americana lhe escreveu, agradecendo o árduo 
trabalho de Pontes de Miranda para que Isso acon
tecesse. 

O germanista, provavelmente o maior conhe
cedor do Direito Alemão que existiu, em qualquer 
tempo, se opusera às monstruosidades nazistas! 

Em 1969, publicou "Poém_es et Chªnsons". 
Sua bibliografia inclui três obras de Filosofia, 

uma-delas em alemão, dez de Sodologia, sendo 
uma em castelhano, oito de literatura, uma em 
alemão, outra em fracês, e trinta e cinco-de Direito, 
das quais duas em francês e cinco em alemão. 

Afirma Alcides de Mendonça Lima: "O Tratado 
de Direito Privado com sessenta volumes, é a 
obra mais extensa do mundo, escrité! por um só 
autor". 

Para Almiro do Couto e Silva "o Tratado de 
Direito Privado" é a maior, mais acabada, com
pleta e- usemos .o adjetivo sem temor- gepial 
obra de Pontes de Miranda. 

Escreveu o processualistaJosé Frederico_M_a_r
ques: 

"Manuseando-se ... os "Co_mentârtos que 
escreveu sobre o Códiso de Processo ctvll, 
fica-se atónito e marévilh_ado com a maneira 
pela qual enfrenta as equações desSa ciência 
jurídica, vista que, ao mesmo tempo em que 
focaliza ensinamentos d@ moctema preces. 
sualística alemã e italian_a, vai ele às fontes 
históricas de nossa formação jurídica, revi
vendo preciosos _estudos_ e subsídios de reiní
cola_s e praxistas, para descer, de imediato, 
ao grande laboratório da ciência processual, 
que é _a aplicação cotidiana que dela faz a 
jurisprudência dos tribunais. E Isto sem falar 
em _especulações mais transcendentes que 
muitas vezes desenvolve, indo sftuar os as
suntos no campo metajurídico da Sóciologia 
ou da Filosofia do Direito." 

No 179 volume de seus "Comentários ao Códi
go de Processo CMI", publicado -em 1978, relacio
na Pontes de Miranda as 2.482 obras jurídicas, 
além de 19 de outras especialidades, em que se 
baseou. Naturalmente para que não suponha o 
leitor que apenas copiou bibiografias alheias, es
tende-se em 206 páginas, em referências e críti
cas aos autores citados. 

Comenta obra de Acúrsio, publicada em latim, 
em 1557, (Pontes de Miranda informa, alhures, 
que procurou livros em antiquários de Portugal, 
França e Holanda). Cita as obras de_ Von Amira 
sobre o Processo norueguês e o Direito das obri
gações Nórdico-germânico, publicadas em Muni
que e Leipzig no século XIX. Cita volumes de 
Bártolo de Sassoferrato, editados em Veneza em 
1567 e 1602, esClarecendo que esse autor nasceu 
em 1314. Comenta as obras do inglês Jeremias 
Benthan e cita os "Corrimenwti~_Pn the Laws 
of England", de Blackstone, 15" edição, de 1809. 
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_ t\l_u<J,e à Filosofia do Direito de Hegel, edição de 
Berlinde f821, que diz 'ter inSpirado Oskar Bülow 
_na criaÇão -da "Ciencia_ dó Direito_ Processual", 
em 18ôa. totrierlta manusCritOs-de Madri de:Joao 
de Deus, professor português em Bolonha. Refe
re~se-----a ~ Sallca e à Lex Vlslgothor~.~m_. Diz 
que iniciou nõ Brasil a "processualística cientí
fica". 

BaSeia~S-e--em jurisprudência luSo-brasileirã, a 
partir' do Assento de 5 de abril de 1770. Em juris
prudência francesa, da Corte de CassaçãO, de 3 
de agosto de 1812. Holandesa, da Corte dos paí
ses Baixos,_ de 2_1 de novembro de 1856. Italiana, 
c:lo Tribun~ de Florençã: de 1929. Avança até deci
são do Supremo-Tribunal do Brasil, de 1972. 

O genial San Tíago bantas, em magnífico artigo 
sobre o Direito Privado Brasileiro, cita o nome 
de Pontes de Miranda sem qualquer elogio. Procu
ramos notas taquigráficas de aulas de San Tiago, 

-proferidas na Faculdade Nacional de Direito de 
1942 a 1945, revistas por JOsé Gomes Bezerra 
Câmara, e encontramos os seguintes: 

;,POntes de Mir.ãnda - preclsaffi conhe
cê-lo ... "Fontes e_Evoll,lção do Direito Civil 
Brasileiro". Esta «;>bra é que se fãz preciso 
çqrn;.yltar para ter-se uma idéia da forniação 
do Códig9 CiVIl Este é um livro 6timo. Tem 
e_le também excelente "Direito _de FamíJia", 
alguns excelentes livros sobre Processo. t 
um escritor_ um_ pouco desigual. Existem li
vros seus que não estão à altUra ·destes me
lhores_,_:_· 

Mais entusiasta; José Frederico Marques enten
de que a produção de Pontes de Miranda "coloca 
o Brasil no concerto universal do pensamento 
jurídico, em posição-; .. culminante" 

Aliás, o próprio Pontes de Miranda, em entre
vista de agosto de 1979 ao Estado de S. Paulo, 
Disse que o Direito Brasileiro, sob muitos pontos 
de_vista, era melhor do que o Direito em qualquer 
outro país 

Çertarnente, nenhum outro escritor brasileiro 
teve tantos livros vendidos. Náo _conhecemos um 
escritório de advogado, no BraSil, que deixe de 
ter algu_ma obras de Pçntes de Miranda. 
Gr~as a direitos autorais e honorários de juris

consulto, pôde viver à moda da nobreza, de que 
d~sc_end~- tenclo a }lonra,relembre-se, de ter 
um antepassado no "Inferno" de Dante. 

__ Vivia na réplica de um castelo escocês, no cen
tro de Ipanema, no Rio. Com Lareira trazida da 
Esc é da_ e recons_titufda peça por peça. Entre ar
maduras japonesas do Século XN, porCelanas 
portuguesas, prataria inglesa, quadros europeus 
antigos. 

Casou-se, religiosamente, aos 84 anos. Até_essa 
época, estivera afaStado de qualquer confissão 
religiosa. __ _ __ 

Aos 87 ano~, sete meses antes de falecer, to
mou posse de uma das cadeir~_s da Academia 
Brasileira de Letras_. 

Em setembro de 1979, olhando para o Direito 
do futuro, de que fora um dos grandes_ percur
sores, sustentou _ponto de vista contrário a um 
dos por enquanto vitoriosos em nosso Projeto 
de Constituição. Dizia:_ 

''Nós não teinoS ainda, i-lo mundo infeliz
mente, uma Corte ·que possa _çondenar os 
países, quando infringem os direitos huma
nos:; É- preciso que haja um órgão interna-
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danai ou supra-estatal que possa convocar 
forças para Ocupar o território das Nações 
Cjüé nã?-·re5i:ieiliim:- õS-díi"eltos humanos." 

No dia 22 de -dezembro de 1979, narra Josué 
Montelo, "bem disposto, na claridade do dia qÚe 
despontava, ia sentar-se mais ·uma vez _à mesa 
de trab.alho, para continuar um novo livro. E como 
ele costumãva ver o que nós yemos, foi atender, 
nesse momento, ao_chamado de Deus", 

Sr. Presidente, esse foi o grande h91Jle_m cuja 
história QóStãfici-qiie ficasse, para todo o sempre, 
consignada n_o_s Anais desta Casa, para que sirva 
de lição aos brasileirOs de amanhã. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a- pa1avra ao nobre Senador Lourival 
BaptiSta. 

O SR. L(){)RIV AL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresiPente, 
Srs. Senadorês, -

A propósito das comemoraçO'es do "Dia Nado
ria! de Combate aO-FUmo'", trãnscorridas no dia 
29 de agostO pass:i3d0, quando o "Grupo Assessor 
para o_ Coi1fr_OJe ~dQ Tabagismo no Brasil", que 
tenho a honra de preSidir, promoveu, em Brasília, 
o lançamento de um opúsculo sobre o "Taba
gismO e-Saúde'', recebi uma carta do insigne-pro
fésSOf"Jos_é Ros_e_m_berg __:.autor dessa magriífica 
éontribuiçãõ de natu(e:w científica-, destinada pre
dominantemente aoS médicos e profissionais da 
saúde, - que requeiro seja incorpbráda ao texto 
deste meu breve pronunciamento, conjuntamen
te com o seu mais recente estudo sob,re a fisiopa
tologia do enfisema pulmonar. 

Ao_ mesmo tempo em que agradeço ao estima
do amigo e mestre professor José Rosemberg, 
as suas generosas expressões a respeito do meu 
desempenho na luta antitabágica, enfrentando 
as multinacionais funlageiras;----i:fesejõ Chamar a 
atenção dos _eminentes _senhores Senadores pare 
a excepcional categoria da sua mencionada pes
quisa científica. acerca das ''Mcidem~s Concep
ções sobre a Fisiopatologia do Enfrsema Pulmo-
nar: Papel do Tabagismo"'. __ 

Levahdo ·em_ consideração o fato de ~~r essa 
terrível doença: taba<;:o-as_sociad~ CSQ% -90% ), al
tamente inCapacrtante. contribuindo para apres
sar a morte por insuficiêncía cqrdio.rrespiratória, 
parece-me extremamente relevante e oportuna 
~ sua mais ~mpla-divulgação possível, embora 
otrabaih<.Ydo-professor José R05_emberg seja müi-
to especializado. -- -

Desejaria ·reiterãr ao professor José Rosem
berg, titular de FISíOloQia e PneumOlogia da Facul
dade de Cíêri~ Mé_dic;;: çl~ S_oroc'abá, da Pontifícia 
UniversidaC)eÇi;i_tQliÇã-Q_é'Sãó.P.auJ6e-_Uqstre:.mem
bro do "Grupo-Assessor para-õ Controle do Taba
gismo no Brasil", as expressões do profundo reco
nhecimento, e -os aplausos de todos quantos se 
engajaram na Mõbilização Nacional Conte_ a .o Fla
gelo T abágico, em no_sso _País, pois ele é, incontes
tavelmente no plano cOntiil.entaf uma excepcional 
~xPressão cultural, científica e técnica, cujas obras 
asseguram o ê?dto _a curto prazo, da campanha 
antitabá9ica. - --- --- - - --

0 importante a ser assinalado-é que_Já se anun
ciam resultados. auspiciosos no que tang-e: aOs 
efeitos da campanha antitabágica, deflagrada em 
todo território nacional. 
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Os indicadores disponíveis evidenciam redução 
do número de fumantes, simultaneamente com 
a mais ampla conscientlzação da quase totalidade 
da população relativamente às doenças e males 
provocados pelo vicio de fumar. 

A campanha vem sendo apoiada com invulgar 
eficiência pelo ilustre Ministro Roberto Santos que 
através de portaria, corajosamente, instituiu os fu
mód.romos, proibindo fumar no ambito do seu 
Ministério e ônibus destinado ao transporte dos 
servidores. 

Este é um exemplo a ser imitado peJOs-demais 
Ministérios e órgãos integrante_s do Sistema Adini
nistrativo da União. 

Senhor Presidente, 
Antes de encerrar as considerações que venho 

tecendo, parece-me oportuno requerer a incorpo
ração ao texto deste pronunciamento do artigo 
anexo intitulado "A matar praga do sêculo", de 
autoria do professàr de Pneumologia Edmundo 
Blundi, um dos mais ilustres integrantes do Grupo 
Assessor do Mi_nistério da Saúde para Controle 
do Tabagismo no Brasil, publicado pelo-O Glo
bo. 

Nesse documento, digno da mais ampla divul
gação passível, esclareceu o professor Edmundo 
Blundí. com a ~ua incontestável autoridade como 
médico, dentista e prOfessor universitário: 

É preciso que todos - fumantes, não-fuman
tes, adultos, jovens e crianças, iludidos pela propa
ganda- conheçam noções fundamentais, com
provadas: quando a fumaça do cigarro toca os 
lábios começa a agredir os tecidos e contioua 
sua ação por onde_ ela passa - boca, garganta, 
larínge, brônquios, pulmões, esófago, estômago 
e seus componentes alcançarQ rtn_l? e bexiga. mas 
isto não é dizer tud,_q, _9s efeitos das -~ubstãm::ias 
inaladas são repetitivos e cumulativos. Uma ear
teira, dia implica em 70 mil inalações por ano, 
ano após ano- dQ~nç:a_grave. Foi dito uma car
teira/dia - e aqueles que fumam 2,3,4 até 5 car
teiras/dia? Diremos que cometem a loucura de 
inalar mats de 4 mil substâncias nocivas contidas 
no cigarro - irritantes, venenos, cancerígenos 
- benzopireno o mais potente cancerigeno co
nhecido, dosado no cigarro - monóxido de car
bono, nicotina - traumatizando, obstruindo pe
quenos brônquios, alterando a função, prejudi
cando as defesas, invadindo a circulação- verda
deira "septicemia" --destruindo paredeS alveo
lares, células nobres, desorganizando a reprodu
ção celular, causando câncer. Ninguém pode -du
Vidar que os delicadOs te<:idOs possam Suportar 
tal carga de autopoluição, durante 20,30,40 anos, 
sem conseqüência~. _ 

Eram estas considerações que desejava fazer 
à margem do combate ao tabagismo, nos tennos 
dos subsidias dos eminent_e_s~ professores José 
Rosembersi e Edmundo Blundi. 

DOCGMI;IYTO A QUE SE f1Ef'ERE O SE· 
NADOR LOORIVAL BAPTISTA 

PONTIFfCIA UNIVERSIDADE CATÓUCA 
DE SÃO PAULO . 

São Paulo, 8 de setembro de 1987. 
Meu caro Senador Lourival Baptista, 
Esta é uma ç::artq de agradecimento, de reco

nhecimento e de aplausos ao meu alhigo Sena
dar. 

Agradeço-lhe muito honrado as referências elo
giosas a mim feitas em seu discurso ho Senado 
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~(;!_ f', promoção do meu modesto opúsculo, "Taba
gismo e Saúde", asssim como o .se":! ~aordi
nário empenho para que ele viesse~ Juz em tempo 
hábil. Talvez o Senador, clentro de sua proverbial 
modéstia, não avalie qU~anto o seu apoio aos m:eus 

_ trabalhos significa para miffi, ·animando-me a 
pi-osseguir nessa trilha. Multo, mas muito _o_bri-

___gacjq _l):tesmo~ _ -· . 
O meu reconhecim_~;nto provém da incontes-

tâVel verdade do_ quanto seu elevado prestigio e 
--ãt~_açâo concorreram deéisivamente para a am
. plitude que alcançaram as- comemorações do 

_--..-Dia Nacional de ~embate ao Fumo". . 
T odes os que têm al_guma parcela de responsa

bilídad,e, na luta antitabágica no Brasil, reconhe
ç~ que o S~ádor I,ov.riv~ Baptista representa 
Um inestimável patrimônio para barrar a invasão 
do cigarro. -
- Fm~mente meus aplausos são pela destemida 
j:>Osição (que já qualifiquei como ímpar), assu
mida pelo Senador, no enfrentamento ás enormes 
·ràrçaS erri- Contrário comandadas pelas multina
cionais fumageiras. Congratulo-me consigo pela 
sua decisão e coragem de médico e de homem 
públic.:o, corn invulgar espírito humanitário, de im
puiSiOilar -aecorpoe-alma nossa cruzada contra 
a epidemia tabágica, visando o beneficio da saúde 
dO nósso'-poVo." -· ~· 

Reeeba_o cOrdial abraçá deste seu amigo com 
as expressões de amizade, simpatia e admiração. 
=-José Rosemberg. 

P.S. -Remeto em anexo meu- recente estudo 
. ~P_r~-ã fisiopatologia do enfisema pulmonar, na 

qual, como o senhor_ sabe, o cig_arn:o tem papel 
Q~_sta.ca.do. Corno verá, é .. artigo muito especia
JÍ:Zado, de alcance só de nQs méâicos. 

MODERNAS CONCEPÇÕES S_Ol3RE A 
FISIOPATOLOGIA DO ENFISE"MA 

PULMONAR PAPEL DO TABAGISMO 

Rec:ent aspects about pulmonary emphyse
ma 

physiopathology: role of smoklng habit 

José Rosemb(!rg _ 

L Professor Titular de Fisiologia e Pneumo-
. logla da Faculdade de CiênCias Médicas de Soro

ç::aba. da Pontiffcia Universidade Catótica de São 
Paulo. Membro TécnicO do Grupo Assessor ao 
Ministério da Saúde para o Controle de Taba
gismo no Brasil. Presidente do Setàr de fnfolJT'la
ção da Comissão de Combate ao Tabagismo da 
·Associação Médica Brasileira, 
- -O.enfisema puimon<:H" vem ocupando progres

sivos espaços na literatura, pelo aumento extraor~ 
dinârio do número de casos, por ser doença taba
cO'a$0Ciada, altamente incapacitante, apressan
do a morte por insufiência cardfarrespíratórla. (n
cluíd.o no rótulo de doença pulmonar obstrutiva 
crôntca (DPOC), os estudos clínicas e experimen
tais nos últimos 25 attos descortinaram novos 

- fn~anisri1os fisiopatológlcos, abrindo caminho 
para medidas profllátk:as e possivelmente tera
pêuticas. 

1 -Dimensão do problema 

:-_-Nos Pãises·Com boa-&ioestati~c:a o enfa.sema 
da pu1mão vem ocupando proporções alarman
tes. Nos Estadqs Unidos, em 1983, registrà"rãfu-se_ 
1 O milhões de bronquite crónica e 22 milhões 

de enfisema. Este foi responsável por 150 mil 
6bitos<86l. Entre nós a DPOC Vem cfé-sCen"do em 
tódOs os SeMços espédalizadoS, atribuindo-se_ a 
ela, nos últimos 15 ano~-. um--aumento de 
600% m3l. São elevados os prejuíros sócia-eco
nõmicos do enfisema do pulmão. É _a màis one
rost:~ das doenças tabacQ-.assodadas, pelo largo 
tempo que exige de atenção médico-hospitalar, 
e, por ser incapacitante, causa grandes prejuízos 
à produtMdade. Nos Estados Unidos a redução 
da atividade é estimada em cerca de 70 dias de 
absenteísmo no trabalho por doente e por ano, 
não obstante a doença ser mais freqüente a partir 
dos 45 ano_s, Em 1979 o custo do enfisema pul
monar, incluindo as despesas indiretas com- pen
sões, mortes e.tc.,ascendeu a 6,5 bilhões de dóla-
res<86l. . 

Os achados de autópsia retratam bem a fre~ 
qüencia do enfisema pulmonar, que se eleva a 
partir dos 40 anos de idade; daí em diante mais 
de dois terços dos homens apresentam alguma 
forma de enfisema, inclusive naqueles que, ~m 
vida, não acusavam Sintomas respiratórios notó
riosf2Z9>. 

.2 .....:Etiologia 

Dentre todas é!!S causas do enfisema do pulmão 
o taba~ism6 por si só con_c_orre com- 80% a 
90% (23 l. A exposição à poluição atmosférica das 
cidades industriais e aos poluentes proflssionais 
(carvão, pedra, vidro, fibras, grãos orgânicos, etc.), 
a interferência de infecções agudas e crónicas 
do trato respiratóriÕ, ~ondições genérico-constitu
cionais e outras causas somam apenas 10% a 
20% comO fatores de risco de enfisema, quando 
cotejados com o fim çlo c:_ig_arro· em_análises logfs~ 
i.lcas ffiúlüplas regressivas{aã2:'l~Estudõ5 retros
pectivos e prospectivas, reunindo populações 
muito d.iversific;adas na idade, grupos_ étl)icos, lo
-calização_ geográfica, profissões, na exposição a 
poluentes atmosféricos e ambientais, revelam que 
os fumantes, em confronto com as n~o~(umantes, 
têm risco de morrer de enfa.sem<J do pulmão au
mentado em 200% a 800% ._O risco cresce c:om 
a quantidade de cigarros fumados diariamente 
e com o tempo -de tabagismo. Inquérito dessa 
natureza, por exemplo, de larga coorte de pessoas 
com seguimento de 16 anos, efétuado nos Esta
dos Unidos, apurou que enquarlfo noS que m.mca 
fumaram a mortalidade por enftsema_ do pulmão, 
entre 65 a 75 anos de idade, foi de cerca de 
40 por 100.000, ela atingiu nos tabagistas o coefi
ciente de 430 por 1 OO.OO()U92). 

Estudos anatomopatológicos· em série e por 
longos períodos revelam que rupturas dos septos 
alveolai"es e outras injúrias tissulares no pulrnão 
estão presentes nos fumantes, tendo _o gr~u e 

- a extensão desses processos estreita relação com 
o núm~ro de cigarros consumidos por dia, em 
-vida19>. Ainda mais: nos que nunca fumaram o 
achado necroscópico de enfisema é infreqüente, 
ao passo que é encontrado em mais de 90% 

· dos furtJantes, a partir dos quarenta anos de idade. 
Nos fumantes de 20 ou mais cigarros diários é 
raro pulmão indem~ de enfisema, mesmo mode
rado00l. 

• Fum~ -;er.íi .;qu! entendido c-omo -Vt.Por- qUe- se desprende 
do tabac:o em combustão. "OQarroM, pele~ univer!!alldade do seu 
consumo, SeT~ usãdo como slnôrriino de tabaco. 



Outubro de 1987 

Em suma, de todas as informações disponíveis, 
depreende-se que o enfisema do pulmão, em 
graus de significância clínica, ocorre quase que 
exclustvamente_ nos fumantes e sua severidade 
cresce com o número de cigarros fumados diaria
mente e com tempo de_ tabagismo. Por isso o 
enfisema do pulmão é considerado doença direta
mente tabaco-associada. Os o!to maiores estudos 
prospectivas efetuados em cinco países,_ totali
zando mais de 1 O milhões de pessoas-anos, cons
tituem a confirmação unânime da estreita corre
lação cigarro-en~se~a pul~onar193, 2JJ237). 

Os estudos referidos escla~ceram_que a maior 
incidência do enfisema nos homens que nas mu
lheres deve-se ao fato de aqueles consumirem 
maior quantidade de cigarros e tragarem mais 
e mais profundamente; revelaram também que 
as diferenças da mortalidade por DPOC entre os 
dois sexos vêm diminuindo à rned.ida que as mu
lheres estão fumando mais. Para consumo igual 
de cigarros e mesmo tempo de tabagismo_, o risco 
de enfisema e o obituário por DPOC são os mes
mos nos homens e nas mulheresca_7l. 

3-Conceito 
Laennec, descobridor da especificidade e da 

unidade das lesões da tuberculose, estabeleceu 
também meticulosa correlação do enfisema en
contrado na autópsia e a sintomatologia clínica. 
E, portanto, singular que só depois de decorrido 
quase um século e melo, se viesse a estabelecer 
wn acordo sobre_o conceito do enfisema. Pode-se 
avaliar o descompasso reinante ainda há 30 anos, 
pelo histórico estudo de Fletcher'a> comparando 
doentes enquadrados em Londres como bronquí
ticos, com os rotulados como enfisematosos em 
Chicago. Apurou-se então que os dois grupos 
eram semelhantes na maior parte dos aspectos, 
cónduindo-se que a distinção entre a bronquite 
inglesa e o enfisema americano era predominan
temente s(miântica. Foí proposto_ Que os pacien
tes com obstruções crónicas generalizadas, não
específicas, das vias áreas, deveriam ser definidos 
como portadores de "doença pulmonar obstrutiva 
crónica", com a seguinte subdassificaçâo: tipo 
A (alveolar ou enfisematoso), tipo B (bronquítico 
ou inflamatório) e tipo misto (os dois processos 
associados_). Diga-se de passagem que neste es
tudo houve outra constatação para a qual não 
se deu, na época, a ênfase devida: todos os doen
tes, sem exceção, dos dois lados do Atlântico, 
eram tabagistas ... e como se tratava de fumantes 
os dois processos estavam presentes na maioria 
dos pacientes. 

Assim, sob o rótulo do DPOC-vêm sendó englo
badas duas entidades diferentes: bronquite cró
nica e enfisema pulmonar. Em 1959 o Ciba Guest
Simposium!391 procurou- defini-las: a bronquite 
crônica foi definida como "uma condição crónica 
ou recorrente de secreção de excessivo muco 
na árvore brónquica", e _o enfisema como "uma 
condição de pulmão caracterizada por aumento 
acima do normal no tamanho dos espaços aéreos 
distais ao bronquíolo terminal, seja por dilatação 
ou por destruição de suas paredes". Esta concei
tuação foi mantida depois pelaAmerican Thoracic 
Societyfal, ficando dare que a condição de enfise
ma do pulmão implica não s6 aumento dos espa
ços alveolares, como também a destruição dos 
septos. conceituação mais pormenorizada foi es
tabelecida em 1975, em comum, pela American 
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Thoracic Society e pelo American College of 
Chest Physicians<7l. Foi postulado que bronquite 
é desordem, não neoplásica, da estrutura e função 
brOnquiais, resultante de infecção ou_ agentes irri
tativos; o lermo bronquite crónica inclui a exis_tên
da de hipersecreção do muco e a1terações anatô
nikas Cómo hipertrofia dos elementos mucípa
ros, de inflamação e de metaplasia epitelial. Em 
termos epidemiológicos o diagnóstico de bron
quite é estabelecido por persistência de expecto
ração _durante pelo menos três meses no ano. 
EnJi_s_ema é definido como o @)ªrgamento anor
mal dos espaços aéreos distais ao bronquíolo ter
minal, acompanhado de destruição da parede al
veolar. O termo enfisema pode ser modificado 
por palavras ou frases para indicar sua etiologia, 
subtipo anatómico ou qualquer disfunsão asso
dada das vias aéreas. A eXpressão doença pulmo
l"üli obstrutiva crôniCa é reservada para processos 
de etiologia incerta, caracterizados por retarda
mento perslstente:_do fluxo aér:eo durante a expira
ÇãoTófi;:ada. _É_ recomendado que expressões 
mais específicas, como bronquite crónica obstru
tiVà ollefifiSémacrornco obstrutivo, sejam usadas 
sempre que 'possfv_el. _ 

Compreendem-se as dificuldades de separar 
as injúriaS decorrentes da bronquite Crónica e do 
enfisema pulmonar porque, sendo fumantes a 
maioria dos seus portadores, os dois processos 
estão geralmente assedados. Os casos depredo
miriância de um desses dois processos estariam 
mais condicionados por dois biotipos, tendo-se 
definido: o Soprãdor róseo longilíneo (tipo PP
pink puffer) com enfisema predominante e o 
pletórico cianótica, geralmente mediolíneo (tipo 
BB - blue bloater) com bronquite crónica pre
dominante!.5J). Todavia, formas clinkamente pu
ras de bronqUite ·crõh1cã e éhfisema são exceções. 
É comtimehte difícil d_ístinguir urna do outro, por
qUe sempre eXiSte algum grau de assocfação. Isso 
-é afirmado por todos os especialistas e, devido 
à coexistência dós dois elementos, ao processo 
tem-se proposto o termo "complexo bronquite 
crõnica-enfisema pulmonar'', tal comCY-se apre~ 
senta na prática médica09>. 

Geralmente se aceitam quatro formas de enfi
sema1228l: 

- Efilisema cefrtiolobUlar: dilatação do espaço 
no centro do lóbulo secundário, onde se localizam 
os bronquíolos respitarórios, que são seletiva ou 
predominantemente envolvido~_· ~ciação fre
qüente-C.om bronquite crõnica, bronquiolite, infla
ma!;âO e demais elementos constantes destes 
processos; há_ alªrgamento dos espaços aéreos 
com grande destruição _dQs __ septos. _Localiza-se 
predominantemente nas partes superiores do pul
mão. Este tipo é comum nos fumantes. 
_ -ET}!!_s_ema panacinar ou panlobular: envolvi
mentq, em graus variáveis, do ácino, com destrui
ção dos septos alveolares, encontrado nas autóp
sias de_ pessoas idosas (acima dos 70 anos). Co

-mumente não está associado a evidências dínicas 
de obstrução das viij:; aéreas. Este tipo de enfise
ma é peculiar aos indMduos geneticamente defi
cientes de alfa-1-antitripsina ( 1-AP); nesses casos, 
ele se instala em pessoas mais jovens. Localiza-se 
de preferêrlcia nas partes inferiores do pulm"ão. 

_-Enfisema parasseptal ou distal: envolve a pe
riferia do ácino; os duetos e sacos alveolares são 
comprometidos no processo; associação com fi-
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brpse. Localiza-se com freqüência na parte poste
rior do pulmão. 

- enfisema paracicatríacial ou Irregular: rela
danado coni processos cicatriciais do parênqui
ma pulmonar, razão por que os ácinos são alarga
dos irregularmente. São pobres em sintomas e 
secundários a tuberculose, pneumoconioses e 
outroS processOS áônicos. --

Descrevem-se na literatura outros tipos de enfi· 
sema, porém indiscutivelmente os de maior im
portância clínica são _o enfisema centrolobular e 
o panacinar, sendo o primeiro de malar· signifi
cação epidemiológica, por ser produzido pelo ci
garro. 

4 - mecanismo obstrutivo no desenvolvi
mento do enfisema pulmonar 

Comei" foi exj)Osto no item 2, o tabagismO cOn
corre com 80 a 90% -das causas determinantes 
da bronquite crônica e .do enfisema do pulil'lão. 
Até há uns 25 anos a explicação fisiopatológica 
do enfiSema se restringia a um mecanismo infla
matório-obstrutivo das pequenas vias aéreas, obs
taculizando a saída do ar dos espaços alveolares. 
Este fenômeno, inplicando _a DPOC, ccim o binô
rnio bronquite-enfiseffia, tendo como seu prin
cipal agente o éigarro, será resumido abaix.Ô. 

Embora os brônquios de grossO calibre não 
estejam diretamente implicados noS processos 
do enfisema, eles sofrem alterações com predo
minânCia da hipertrofia das glândulas muciparas, 
com aumento da secreção de_ muco e das células 
caliciformes que também secre_tam muCo: .este 
adquire maior densidade e viscosidade(45l. As pa
redes dos brônquios sofrem inflamação e ede
mailBSI), 

Porém, a sede principal, onde há maior riqueza 
de lesões para propiciar fenômenos ObStrutivas 
contribuidores na instalação do-enfisema, se loca
liza nas pequenas vias aéreas, isto é, no bron
quíolos periféricos, com diâmetro inferior a· Z Ou 
3 mm. Todo um cortejo de alterações morfoló-
gicas e funcionais ar-s·e instala, crescendo com 
o tempo, em qualidade, extensão- e severidade, 
e configurando a bronquiolite: edema e inflama
ção da parede, hipertrofia das glândulas riiuCí
paras aumentando a secre~o do muco de: con
sistênCia-alterada, aumento do número das célu
las caliciformes que também secretam muco, 
modificação da função ciliar e desaparecimento 
dos cílios, metaplasias e estratifiCação escamosa 
do epitélio, hipertrofia dos músculos lisos _e fibro
se. Para esse qUadro usa~se corri freqüência a 
expressão "doença das pequenas vfas aéreas". 
Uma das anormalidades mais precoces caracte
risitica da bronquiolite, enContrada em autópsias 
de jovens fumantes e pouco COmum nos qUe 
nunca fumaram, consiste no agrupamento de 
macrófagos com pigmento marrom, edema e fi
bf6se. I:: de interesse porque ocorre na mesma 
área-anatômica em que se instala o enfisema cen
trolobularíl51' 1621 (este aspecto será abordado no 
itein seguinte). Nos pUlmõeS -CirUrgkamente ·res
secados ou de autópsias, verifica-se que outra 
resposta inicial conseqüente da inalaÇão do fumo 
é a inflamação e o aumento do número das célu
lãs caliciformes<1 15, 44, 159) e. quase sempre, a dimi
nuição das células de Clara, tidas como produ
toras de surfactantes'55l: Nos pulmões de consu
midores de cigarros falecidos por causas diversas, 
as lesões bronquiolares, mormente inflamação da , 
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parede e epitélio desnudo, são significan1emente 
mais extensas e graves que as encontradas nos 
que jamais fumaram065l. Em suma, a bronquiolite 
com todo o _conjunto _das anormalidades referídas 
ê quase sempre complicação dos fumantes<45>.,As 
alterações citadas que produzem o estreitamento 
da luz dos bronqufolos, conduzindo _aos fenôme~ 
nos obstrutivas, têm tradução nas provas fundo-. 
nais respiratórias. Porém, basta a simples inflama~ 
ção dos bronquíolos para provocar alterações nos 
testes funcionais, de ordem obstrutiva, desde os 
mais sofisticados até _ps de rotina, como VEFl 
e FEF25-75%. A melhor confirmação disso está 
na estreita correlação entre lesões encontradas 
em pulmões ressecados cirurgicamente e essas 
provas funcionais11!i, 16• __ ~4 >. _QJ,Iando a alteração 
do VEF1 é menor ·que-80% do previsto, h..S-alta 
correspondência- com ~enSÇlS ob§t.r_uções das 
pequenas vias aéreas( 14· 253 >. Estudos longitudinais 
de largas coortes de pessoas ~ lnglaierra<59l, 
Françal125l - constataram que ·a- VEF1 declina 
de forma continua e regular ao longo da vida, 
porém, o declínio se antecipa e aprofunda nos 
fumantes, correspodendo aos graus de enfisema, 
sendo o tabagismo a causa mais importcmte dis
so. Nos que abandonam o cigarro a deterioração 
se estabiliza. Aliás, a deterioração dos valores fun
cionais pulmonares se estabelece precocemente, 
como se verificou nas criançaS e adolescent~_ 
que fumam(222). Nos casos em que os processos 
obstrutivas tabágicos ainda são reversíveis, a sus
pensão do cigarro faz com Que as provas funcio
nais retomem ao nornal05· b, ~· ~6· ~as?. Amplas 
revisões bibllográficas0 94, 232. 2371 ressaltam- qúe 
os maís variados estudos_ çomprovam qUe o 
méUor responsável por valores anormais da .fun
ção venblatória é o ctgarro, e que há íntima relação 
causal entre o fumo· e Qs fenômenos bronquiais 
obstrutivas, com farta evidência de dose :....._ res
posta. 

Em síntese, o vício de fumar é o maior r~P.On
sável pelas alterações sediada_s nas pequenas vias 
aéreas, gerando doença pulmonar obstrutiva crô
nica. Excesso de muco, disfunção ciliar (clltos
tase) _e perda de dlios dificultam ou impedem 
o transporte muco~ilia,r: e, portanto, obstaculizam 
a dearance broncoalveolar; isso, associado a 
edema, _inflamação, hipertrofia do_s músc::uioS Usos 
e fibrose, resulta no estreitamento d~Juz dos br9n
quíolos perifér!os, oferecendo resistência ao tiúio 
aéreo expiratório com graus diversos de aprisio
namento do ar alveolar (air trapping). Expe
riências realizadas há mais de 50 anos. mostraram 
que obstáOJios brônquicos, permanenteS oU Val
vulares, aumentam a pressão no interior doS espa
ços alveolares0-131. 

Por muito tempo pensou-se que esse meca
nismo obstrutivo, Provocando 4istensão dos al
véolos e ruptura dos septos. fosse o único tJa 
gênese do enftSema. _Se é certo_ que ele causa 
o enfisema. -:!escvbtiu-se,-por outro lado, que e_ste 
pode ser ~~erado também por outro meio, e -
talvez mais important"' - relacionado com enzi
mas que atuam nos p<Xmões. Nos últimos 25 
anos acumularam-se conhecimentos clínicos e 
experimentais, reunindo evidência de que o dese
quihbrfo dos sistemas_eM.irr@t:k:9S no pulmão pro
duz enftSema. Neste mec~lsmo fisiopatológico, 
o cigarro também entra com importante papel. 

5_- Mec:CUJ.ismo enzimático na produção do 
~eõlã do pulmãl_) -

Laurel e Erkson( 140> foram -os primeiros a verifi
car que a deficiênci_a genética de alfa 1-antitdpsina 
rro soro, __ ocasiona na maioria das vezes enfisema 
pulmonar panadnar e grave. Alfa-1-antitripsina 
(alfa 1-AP) é o mais importante agente antitrip
sinico _e_ inibidor de proteases em geral. Assim, 
protege a elastina do pulmão contra a aç:ão elasto
lítica da elastase, cuja maior fonte -~-o os leucó
citos polimorfonucleares neutrófilos. A i_nlegriçja
de da histoarquitetura do pulmão se mantêm gra
ças ao equilíbrio desse sistema protease-antipro
tea_se que, quando rompido, propicia sua destrui
ção com a instalação do enfisema. 

5.1,_-l>rodução experimental do enfisema 
pulmonar 

Uma_ das primeiras demonstras:ões do meca
nismo enzimático causando enfisema pulmonar 
foi realizada com a papaína da Carica papaya insti
lada por via intratraqueal em ratos, nos quais_ o 
enfisema instalou-se m_ais ou menos rapidamen
te~>. O mesmo-_ foi cohseguido no h~m~t~r trata
rlo pela mesma via com elastase pancreática por· 
cina ou colagenase045· 213>, A elastas~ insb.1ada 

- por via traqueal, chegando ao interstício do parên
quima pulmonar, se difunde rapidamente e inicia 
o _ataque às fibras elásticas (~a estrutura funda
mental é a el~na) e ao colágeno(2 11>. A destrui
_ção da elastina se 9pera rapidamerite, provocando 
a ruptura· dos septos alveolares. A destt:uiç:ão al
veolar pode ter_ progressão crônica<212 l. Todavia, 
..ao-Ser suspensa a administração da elastase pan
creática ou da papaína, inicia-se m<:~is ou meno.s 
~idamen:t~ a ressíntese da elastina<61 · 12'\ 133, 221

• 

- ..,-l.-.Contudo, a ne.oformação da elastina s_e pro
cessa de maneira desorganizada, não se recom
pondo a histo.a~:quitetura__normal039>. 

A ressíntese- da elastin;:~ se faz pela ação da 
Hsiloxídase<174l, que sintetiza a desmosina, funda
mental nO proces$o. Assiin, impedindo-se porvâ
rios meios a ação da lisil-oxidase, facilita-se o de
senvolvimento do enfisema. O seu bloqueio au
ro.enta a destruição das paredes alveolares dos 
aiiiiTiã.iS- pOf efeito de_ protease como a eJastçJse 
P.ãTiCreátiCa0~7r. A lilibição da lisil-oxidase por 
~~e!"Jte _lati_rf~_co corno-a _be~_:ãminopropionitrila 
prodUz os mesmos efeitos e agrava o enfisema037• 
138!. O cloreto de cádmio, por administração ilitra~ 
traqueal, provoca no hamster Iesôes j:)fedominil.n~ 
téffiente fibróticâs, que se conve~ell) em enft.se
·ma bÕihoso-COma-asSodação de beta-arninopro
pionitriJa063l. O cobre integra a estrutura da lisil-o
xlaaSê; a.nitn~ãis com dieta carencial desse metal 
tomam-se deficientes em elastina067l e facilmente 
-desenvolvem enfisemã" bolhoso<216l. _ - -

"A deficiênêia genétic-a de alfa-l-Mi encontrada 
-n.õ-_hOffierri riãO_ parece ·eXistir em aniriiaiS. O 
hamSter, porém, -corriparaclo" Co_m um~_ 4_ezena 
de outras espécies, é o que possui mais baixos . 
ilívEis 'séiiCos de alfa.:r-AP. Devido a essa deficiên
·cia-__ âç principal inibidor da elastase, o hamster 
éj_~.Istamente o __ que_ desen~olye (ma_~ que qual
_g_U~r9utro animal de laboratório) en~sema grave 
quando Submeticlo à ação de_ enzimas e\ãstolíti
cas005· 109l. A alfa-=-1-AP pode ser inativada por 
Oxidação; oxidantes vários bloi)UeB.ndo a sua ação 
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induzem mais fácil e extensame_nte o_ enfisema 
(item 5.2.2). Nessa linha d€: _exp~~men~Ção;- a 
doramina-T, oxidante, inibe a ativi4ãde de alfa-1-
AP e propicia enonnetnelite o·- esf.abeleci~e~to __ 
do enfisema no cão13· 4>. 

(mportante para o conh~<.::unent:O do:--moaelO -
enzimático na fisiopato!ogia do enfisema pulmo
n<::~~ IJO homem é a produÇão -de enfisema em 
animais, usando, por exemplo, a elastase dos leu-: 
cócitos<2D7i ou homogeneizados de macrófag0:~ 
alveolaresC1

50), poiS eStes exE:'rcetn poder quimló
táxico_ sotm~ os primeiros (item 6.1 ), Mas signifi
cativo é que com efastase hurriãna tem-se Cõnse
guido enfisema em cães e hamster, administran
do homogeneizados de leucócitos ou prepara
ções purificadas da elastase dessas células conti

--das no es~arro purulento ou colhidas no sangue 
ooo. 116. 20L z1o . .zz!;l. Nos animais com-·enfisema 
experimental, a desmosina resultante, como pro
duto da degradação da elastina, pode ser detec
tada na urina179· 1361. Em suma, as revisões bi
bliográficas dos estudos experimentais recentes 
concluem que embora vários aspectos exijam 
maiores esdarecimentos, o mOdelo protease-an
tiprbtease é o mais importante mecanismo fisío
patológico do enfisema pulmonar132· 109• 

211 >. 

O .equilíbrio do sistenia protease-antiprotease 
garante a preservação dos elementos implicados 
n~ J!latriz in.tersticial alVeOlar porque, por sua natu
reza- protéicci, são d.eQraâàdas pelas proteases, 
quando aquele está desequilibrado: 

A elastina do pulmão se encontra dispersa no 
gel int~rsticial do qual fazem parte c:olágeno, pro
teó'glicanOS e fibronectina, esta extens$nente dis
tribuída no ·tecidO intersticial, unindo fortemente 
_el.astina,_ colágeno, _células e demais elementos 
e ma·nrehdo a integridade da estrUtura Putmo
haf!i7>. A elastina é importantíssima nessa_histoar
quitetura, por conferir ao pulmão as caracterís
ticas da elasticid"';de._ Ela é ch~Qféldada pela elasta
se, em diversas·sitüaÇõt:!s, __ rnas nôs~estãdo~ çie 
balanceamento normal entre proteàseseanüprO-
teases sua reparação- se faz. rapidamente. Como 
se disse, a enzima fundamental para a síntese 
da_ elastina é a lisll-oxídase, por coordenar as liga
ções cruzadas dos grupos de cadeias polipej)
tidic::as constituintes da desmos_ina. Esta é impres
cindível para_ as ligações forma_doras da iropoe
Iastina, por sua vez. precursora- áa:·-erastinã: ·J-á fOi 
visto que o bloqueio ou diminuiçã-O da alividade 
da lisil-oxidase aumenta a extenSão e a severidade 
do enfis~ma-experimental (item 5.1 ), Ádesmosina 
resultante da degradação da elastina no enfisema 
experimental pôde ser encontrada na urina dos 
anirnals .... E~e. conhec:~~nt_p _apre. pe.rspectivas 
para o diagnóstico bioquímico do e:nfisema pela 
dosagem no soro e na urina de péptides derivados 
da elastina, embora existam resultados c0ntradi-
tórios(4s, 86, 130, 1J.4i. __ ~- - · · -
- Durante infecçõeS baJ;::t:_ertailas _e vir6t!cas no 

pulmão há acúmulo de IeucóJ;;.itos no local e, com 
a (agoc_itose intensa que se estabelece:, não só 
~e libera a elastase como há gr:ande formação 
de radlc;ªis livres oxi<;lantes (item -5.3._1), ~cer
bando a ação proteolítica que pode produzir lique
fação dos tecidos: Contudõ~-0-síSt~i"IW -annpro. 
tease (item 5.2.2) consegue n~utralizar esse .pro-
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cesso deletério, circunscrevendo-o e reparando-o 
com rápida neoformação de elastina (item 5.1 ). 
Já se dis$e que a elastina dos neutrófilos de animal 
produz enfisema experimen.ta112071

; do mesmo 
modo age a elastase dos leucócitos humanos<60

• 
116, 2"01 - -- --- - -

Na infecção pelo pneumococo no homem, o 
exsudato é rico _em leucócitos neutrófilos e, toda
via, ela se resolve sem tr.,ç_o cle destruição tissular. 
Este fato, que até há pouco tempo era conside
rado paradoxal, tem explicação pela descoberta 
de que __ o pneumococo possui em sua cápsula 
poderoso inibidor da elastase. do.s m~tJtrPfjlqs 
l2J9,240J. -

5.2.1·- Proteases 

São várias as proteases endógenas com ativi
dade elastolitica implicadas no mecanismO do en
fisema. 

Elastasedos leucócitos neutrófilos -Aelastase 
é uma protease com peso molecular 33.000; é 
o mais importante e potente agente degradador 
da elastina e, portanto, gerador de enfisema. ~ 
sintetizada nos promielócitos e armazenada nas 
granulações azuróffias dos leucóCitos neutrófilos 
polimorfonucleares que, com isso, são sua prin
cipal fonte endógena. Ela é libertada durante a 
fagocitose e logo após a morte dos Ieucócitos!246). 
A elastase degrada a elastina, o colágeno, proteo
glicanos e fibronectina, razão_ por que Causa ver
dadeira destruição da h1stoarquitetura pulmonar. 

Catepsina a leucocitária ___:_: OS lisossomos dos 
neutrófilos secretam outro agente, a catepsina G, 
que não possuí atividade elastolítica clara, mas 
age sinergicamente, elevando a atividade da elas
tase'22>. 

Elastase dos macrófagos alve_olares- Os ma
crófagos alveolares e os monócitos cultivados in 
vitro secretam umâ elastase que é uma nietaloen
zima, antigênica e bioquimkainente diferente'da 
elas tas e neutrófila'200

j. É liberad:ã Jqgo ap-65 sua 
secreção e não armazenada. Sua produção é em 
tomo de 3% da dos leucócitos. O maior conheci
mento dessa metaloprotease deriva de P~squisas 
sobre macrófagos de ratos e outros animals'6· 247· 
252 >. Ao contrário do que sucede com_ a ela_stã.se 
dos leucócitos, ela não é inativada pela alfa-1-
API36• 89>. Enfisema moderado foi conseguido em 
cães submetidos a nebulização com o homoge
neizado de macrófagos alveolares'1Wl. 

Os macrófagos alveolares podem armazenar 
a elastase neutrófila'29· 31 l para liberá-la nas situa
ções de grande estimulo, como na fagocitose, 
acelerando, nos locais onde se _acumulam, as des
trulções tissulares; desse modo eles servem de 
transportadores da elastase leucodtártaOO· 31, 109). 

Os macrófagos ainda interferem na elastase por
que secretam, quando estimuJados, inibidores da 
alfa-1-AP (no rato) e da alfa-2-macroglobulina (no 
homem) (2W. 251). 

A contribuição dos macr6fagos alveolares na 
elastólise é sobretudo evidenciada pelo fato de, 
nos fumantes, se aglomerarem em torno dos 
bronquíolos resplratórios, desenvolvendo-se as
sim o enfisema centrolobular<165l. 
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Catepsina B dos macrófagos - Esta enzima 
e possivelmente outra, a cisteinil protease, repre
sentam 6~% a 80% da atividade elastolítica pró
pria dos macrófagos murinosP~a_ 172>. Os rriacró
fagos hurrlanos tafnbém ~e_c:_retam essa enzí
ma072l e esta tem~~ic;lo encontrada no material 
de lavagem broncoalveolar em_diversas pneum.o
patias, inclusive na sarc:_oidose e no câncerzn. 

Elastase de outras células·- Flbroblastos da 
pele, células dos músculos liso~ e plaquetas san-. 
qüíneas produzem enzimas elastolíticas, mas pou· 
co se sabe sobre sua passivei participação no 
processo do enfisema do pulmão. 

5.2.2 ...::...-Ãntlpioteases 

Manteodo o equilíbrio enzimático no pulmão 
existem alguns agentes que, em graus divers'os 
de eficiência, neutralizam a atividade elastolítica 
da elastase. 

A/Fa-1-antiprotease (alfa-1 - AP)- É _o mais 
potente inibidor da elastase, impedindo_sua ação 
destruidora da histoarquitetura do pu1mão.lnicial
mente denominada alfa-1-antitripsina, passou a 
ser chamada alfa-l-inibidor de proteases ou, mais 
simplesmente, alra-1-antiprotease, devido a sua 
propriedade de neutralizar também a elastaSe 
pancreática e outras proteases. A alfa-1-AP é uma 
glicoproteina sintetizada no fígado. Por seu rela
tivo baixo peso molecular- 54.000 _.:.;consegue 
difundir-se muito bem nos tecidos pulmonares. 
É responsável por mais de 90% do total dos siste
ma antiprotease do pulmão <7o. A alfa-1-AP possui 
um núcleo ati_vo _de ligação peptídica, a metionina, 
que se liga covalentemente com a elastase, for
mando um complexo inativo estável <120, 1221, 166>. 
Além desse núcleos parecem existir outros nú
deos metlonínicos adicionados 020• 121 >. A ativi
dade __ da alfa-1--AP depende totalmente da inte
gridade do núcleo metionina. Por efeito de oxidan
tes como a cloramina - Ji3> ele se inativa e a 
alfa-1--AP perde a capacidade de neutralizar a 
elastase leucocitária e pancreática, assim como 
também a tripsina '33· 120· 12u, favorecendo a insta
lação do enfisema experimental. Bactérias diver

-sas (estreptococo, clostridiuin, pseudomonas) 
produzem inibidores da alfa-1-AP e facilitam elas
tólise no loca1 °19' 2561. 
~ Decorrente de condições genéticas pode haver 
deficiência na produção _de alfa-1--AP pelo hepa
tócito, deixando a elastase livre para exercer sua 
ação elastolítica. Em conseqüência, nos deficienw 
tes genéticos de alfa-1-AP instala-se enfisema pa
nacinar extenso e grave, abaixo dos 40 anos. Exisw 
tem mais de duas dezenas de fenótipos de alfa-1 w 
AP classificados em um sisterlJa Pi. O gene nor
mal,_isto~é, o que condiciona a produção suficiente 
_de al---AP (concentraçõeS sérias acima de 180 
a 200_ mg/dl) é classificado pela sigla PiM; o gene 
deficien~_e ~ o PiZ. O tipõ que se exterioriza com 
os níveis so~ológicos n:taiS bãixo (cerca de 20mg/ 
c:D) é o homozig6tico ZZ OJ.Sl._ Portanto o fenótipo 
PiZZ é o que oferece maior risco_ de enfisema. 
Contudo, na casuística do enfisema a deficiência 
homqzigótica de alfa-1-AP entra apenas com cer
ca de 1%, ou é mais rara ainda (!57l. Quer dizer 
que a maioria absoluta dos enftsematosos tem 
_concentrações séricas normais de alfa-1-AP, po
rém com atividade diminuida ou anulada pela 
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ação de oxidantes inibindo o locus ativo metia
nina. Entre os oxidantes exógenOs o mais -imPõr» 
té!me, pela freqüênda e pótêricia, é O ciQarro. Nos 
homo:z;igótiços PiZZ o enf~sema progride mais rá
pida e gravemente se começam a fumar 0 07l.In:di
víduos homozigóticos PiZZ têm cerca de 15% 
da conc.entraç~o normai sanguínea de a·1 wAP e 
quase todos desenvolvem enfisema (56). Os heite
rozig6tícoS para essa deficiência fêm em tomo 
de 50% da concentração normal de alfa-1-AP 
e- rião e-stá bem estabelecido se desenvolvem enfi
sema com a mesma facilidade. Também não está 
esclarecido se neles o _cigarro causa enfisema 
mais rapidamente que nós normais PiM. 

o rato de a máioria dos eilfisematosos ter teores 
normais de a1-AP sugere fortemente que, para 
o desenvolvúnento do enfisema, deve haver perío
dos mais ou menos prolongados de desequilíbrio 
entre inibidores e enzimas elastolfticas. 

A/Fa-2-macroglubulina - I:: uma glicoproteína 
sérica de origem mal conhecida. Há evidência 
de que pode Ser sintetizada pelos monódtos e 
macrófagos humanos ' 106>. Seu peso molecuJar 
é 730.000_ .e sua concentração no soro é de 
200-400 mg/100 ml Tem propriedades inibido
ras sobre a elastase neutrófila: diminui parcial
mente a ação da elastase pancreática lB4!. DevJdo 
a seu alto peso molecular, difunde-se com dificul
dade no pulmão, dispersando melhor quando há 
aumento da permeabilidade do órgão; por isso 
sua concentração na lavagem broncoalveolar é 
20 vezes menor que no sangue e , rieste, seUs 
níveis se elevam nos casos de deficiência de alfaw 
1-AP '24· 71· 209J. Seu exato papel no sistema protea
se-antiprotease não está completamente estabew 
lecido. Há informações de que a alfa-2-ri1acro
globu1ina se liga irreversivelmente a diversas pro
teases, inclusive àelastas_e neutróftla e à metaloen
zima dos macrófagos alveolares (57>. A elastase 
assim ligada à alfa-2-macroglobulina ainda man
teria parte de sua atividade elastolítica ' 124

l. Reve
lou-se também que nos fenótipos PiMM a elastase 
leucocitária se fixa em tomo de 90% à alfa-2-ma
croglobulina, ao passo que nos PiZZ (mais defi
dentes em _ _al(a-1-AP) essa fixação cairia para 
50%, sugerindo que a ação dessa enzima inibi
dora pode ter dependência com alfa-1-AP e com 
a quantidade de elastase a neutralizar 1170}. 

Inibidor brônquico - Também denorriiilado 
inibidor antileucoprotease. É antiprotease de bai
xo peso molecular - 10.500 -- ácido-estável, 
do muc_o bronquial, e portanto isolado nas secre
ções brónquicas<166. 168. 171 >:também foi detectado 
no pulmão profundo '63 >. Representa cerca de 80 
a 90% da atividade antielastásica das secreções 
brônquicas, ao passo que no líquido de lavagem 
broncoalveolar mais de 90% dessa atividade é 
atribuída à a1-AP (?o, 227>. O inibidor bróqulco é 
secretado pelo epitélio brônquico, estando pre
sente_ desde a nasofaringe, traquéia e brônquios, 
até às pequenas vias aéreas (50, 

63>,_ e inativado 
in vitro por oxidantes e, portanto, pelo fumo l3. 
34 >. Todavia, a exata contribuição do inibidor brón
quico ao sistema antiprotease ainda não está sufi
cientemente esclarecida <109· 178. 209). Alfa-1-anti
quimlotrfpsina -Não i nativa a elastase neutrófila, 
mas inibe a catepsina G 0 76 >. 

Inibidores de proteases secretados pelos ma
cr6fagos - Em estado normal_os macrófagos 
sintetizam e secretam quantídãâes discreta-s de 
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inibidores da elastase, tais como _a alfa~l-P.P (2Sll 

e a alfaw2-macrogfobulína í2!r0i. 
No estado atual dos~conhectmentos, alfa-2-ma

croglobulina, iníbídor brônquíco e iníbídoi'_es do_s 
macrófagos não têm pape( relevante no complexo 
antiprotease do pu1mão C$7/, Por outro lado, a alfa.:-
1--antiprotease é o agente inibidçr mais potente, 
representando praticamente a to~lidr;tde da ação 
neutralizadora das proteases, e portanto, quase 
por si só, mantém o eqwlíbrio do __ sistema prote_a
se-antiprotease pulmonar. 

5.3. - Sistema oxidante-antloxidante 

Nos últimos tempos acumulou-se vasta litera
tura sobre os efeitos deléterios -~gudes e crónicos 
no pulmão provocados por agentes oxidantes de 
origem endógena e exógena t:w. 32. 62. 156, !IS, 123, 
206

• 
208>. São muitos os efeitos prejudiciais dos oxiw 

dantes, mas o principal deles, no tema que nos 
ocupa, é o de adonar o processo do desenvo!w 
vlmento do en:fisema, inativando a alfaw 1-M' pela 
oxidação do seu Locus funciona], a metlonina 
(item 5.2.2). Em COi"iSequênda, desequilibrawse 
o sistema protease-antiprotease a favor da primei
ra, estendendo-se sua capacidade elastolítica e 
estabelecendo-se o enflsema. 

A ação dos oxidantes é contida por fenômenos 
de óxido-redução dependentes de um sistema 
de enzimas redutoras. Quando este é __ qefidente, 
surge o desequilíbrio protease-antiprotease em 
favor da primeira, facilitando a destruição de p~re
des alveolares tornadas vulneráveis ao ataque 
ele.stol\tico. 

5.3.]. -Oxidantes (radicais llvres) 

Os radicais Hvres, oxidantes, envolvidos nos 
processos de oxidação são: ron Superóxido do 
oxigênio single (02), pefõxtdo de hidrogénio 
(H2Üz) e radicais hidroxilas (HQ.l. A gera~ão de 
intermediários oxidantes resulta da redução se
qüencial monovalente molecular de Oz. O primei
ro metabólito é o radical superóxido (02), seguido 
do peróxido de hidra;gênlo (H20~ e terminando 
no radical hidroxila (OH). Os radicais livres são 
molêculas que possuem ext.raordinârto número 
de elétrons altamente reativos e por isso têm vida 
curta <184l. Eles alteram a permeabilidade celular, 
rompem Ugações de cadeias de ácidos graxas 
insaturados, a1ém de outras atividades importan
tes: neutralização de enzimas 6xido:redutoras; es
pecialmente as que contêm grupos sulfidrilas 
(SH); alterações estruturais dO ÕNA com mutação 
ou morte de células; inativação d~ alfa-1-antipro
tease dando curso livre às proteases; formação 
de superóxidos ~ídk:os; citbtoxicidade; injúria 
dos capilares '-"7• • 123\ Provavelmente a maior 
e mais potente fonte de oxi~antes endógenos é 
o sistema mieloperoxidase dos leucócitos neutró
filos e dos macrófagos alveola~es. Essa enzima, 
na presença de peróxido de hidrogênto e íon halo
gênio, rapidamente, inativa a alfa-1-AP e o inibidor 
br6nquico 134• 40· .Ol, Os neutrófilos e os macró
fagos alveolares liberam oxidantes, espedalrnente 
durante o p~ccesoo cta fagocitose 0 1• 12. 78, 95, 96, 
243l, 'quando há verdadeira explosão de radicais 
livres. taís como sup_eróxido, peróxido, hidroxlla 
e oxigénio Single. O radical hidroxila é extrema
mente tóxLc:o e não é metabol~d-º por nenhuma 
enzima do organlsmo. Em relação à alta nocivi
dade dos oxidantes jâ foi referido que o agente 
oxidante doramina~T, inativando a a!fa-1-antipro-
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tease, produz o en(tSeQla. pulmonãr no Cão (item 
5.1),_ Ern sw:na,_ os feryqmen,o$ d~ _oxid~Ç,_ão .são 
altamente lesivos ao pulmão .. A exposição prolon
. gada (30 ppm durante 30 dias) d~ hamsters ao 
ONQ2 Qir:ninui a ela~tina pu1monar, que retoma aO 
n.ormal quando cessa a ação desse oxidante n31 l. 

As maiores fontes exógenas de radic:aiS livres 
oxidantes sãO o fun1o do _tábaco, o álcool, a radia
ção. certos poluentes atmosféricos e ocupa<::io
nais e a irfgestão de gorduras. Já foi diretamente 
demonstrado que ozona inativa a alfa-1-AP (118). 

Pela universalidade do consumo, o cigarro é epi
demiologicamente o mais importante agente oxi
dante C}(ógeno do pulmão e, portanto, tnativador 
das enzirnas antiproteases (item_6.2}. 

-5.3.2. - Antlwddantes 
·O sistema regulador da óxido-redução é consti

tuído por enzimas antioxidantes das quais se desw 
tacam as superóxido-dismutases, catalase e siste
ma glutatlona; est_as protegem as células da gera
ção contínua desses oxidan.tes _tôx!co~ e impedem 
-com isso a inativação das enzimas antielastase. 

Superóxido-dísmutases -A primeira. linha en
volvida nos processos- de óxido-red_ÍJç.:ão são as 

· ·s.t.l"j)erâxido-dismutases \57l. Elas catalisam o peró
xido em peróxido de hidrogênío, qUe aindá ê um 
potente e perigoso tóxico. 

Cata/ase - Essa enzima está presente em todas 
as céh.llas animais e a sua principal fUnção é trans
formar o peróxodo de hidrogénio em água. 

G!utationa - É um tripéptide contendo glicina, 
cfsteína e ácido glutâmico; é a fonte principal dos 
-grupos- sulfidrila dentro da célula, que decom
põem o peróxido de hidrogênio, e -sua ação é 
mediada pela glutationa-peroxidase \"66. 154• >':Jt). 

Sua síntese reqUer aiguns aminoácidos apropria
dos um_ complexo de enzimas específicas. Seu 
maior produtor é o fígado: A gJutationa é muito 
importante no sistema de proteção contra os oxi
dantes (AG) porque o mecanismo de óxidowredução 
pode exaun"r-se pela depleção de seus estoques 
ou da cisteína. Para a síntese da glutaUona é im
prescindível o aparte, à célula, de cístefná. Esta 
todavia se oxida facilmente, anulando suas pro
priedades, a menos que éxista um abastéct[riento 

-contínuo desse aminoácido. Estudos recentes, ln 
Wtro e em culturas de células epiteliais, vêm dew 
monstrando que, para a manutenção desse me
Canismo, a Nwacetilc;isteú-1a surge como elemento 
1mportante, porque contém em sua estrutura um 
grupo reativo sulfidrila protegendo a integridade 

• celular do pulmão de oxidantes comõ o fumo, 
aaentes citotóxicos- em aeral e quimfoté~apicos 
o"f. 46. t-42, 1s2, 157, 179, 204. !o~. 21a. 24t. ~4l. Por suas 

propriedades, a Nwacetncisteína desperta grande 
dação endógena e exógena do pulmão, inclusive 
como elemento profifático (item 7.2). -

CerUloplasmina .:...... É um ãntioxidante de inte
- ~~~_se e ~!!la glic()proteína transportadora de co
brem com peso molecular 32.000, sintetizada no 
_fígado. t _o maior iriibidor circulante d.e pefoxiw 
'~aÇãõ lipídica e pi'otege a AP contra a inativação 
pela oxidação; pode impedir a inativação de AP 
inâiiiic!<!_.P~Ia mieloperoxidas e pelo peróxido de 
hidrogênio 1226>; tem ainda a propriedade de preve
!lir a conversão de peróxido de hidrogénio em 
radkais hidroxilas, que são muito tóxicos. A ceru
lop\asmina ê encontrada na lavagem broncoal
veolar . .Sua con_ce.ntrac;ão __ sérica gl)_m-enta, como 
mecanismo de defesa, na vigência de oxidantes 
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exóget)OS como_ o fuioii e poluentes ambientais, 
~.f3~9r.,o.c~~iâo d~ _ re~ç:?eS'lnfi~atórf~~ P6), Contu
do, o papel da cerUloplasmina co_mo prevéntivo 
do enfisema não deve ser superestimado 1~ 7l . 

OUtros agentes_iJiltio.iidanfes- Foi iSOlada en
zima de neutrófilos hl.lmarioS. de céh.iias alveo
lares do coelho e de forma purificada da E éoli, 
agiridO com-o aotiOX:idante indlreto, por reatii.rar 
a AP oxidada por agentes químicos, como a clora
mina-T{!i,J:!il. Também se noticia que as hemâcias 
fabriCam antioxldant~s que podem proteger" o pul
mão l<!3D). Finalmente, ao lado dos antloxidantes 
maiores, há substâocias que contribu_erTI par~ a 
óxido-redução sem ser por meios enzimáticos, 
como .,_s_vit~xninas C e E 0 23l._ 

6 -Papei do ciGarro no desenvolviinento 
do enftsema do pulmão pelo mecanismo en
zimático 

É ponto pacifico que o cigarro é o lilais impor
tante e mais comum causador do desequilíbrio 
enzimático do p_u!mão. Com seus componentes 
oxidantes e tóxicos ele desencadeia o enfisema 
pulmonar por três caminhos essenciais: provo
c:ando o. aumento da elastase, obstaculizando sua 
inibição .e dificultando a ressíntese d~ efastima. 

6.1 -Aumento da elastase 

Nos fumantes é notório o aumento do número 
de leucódtos no san_g~e (233). No pulmão hâ aU
mento das células inflamatórias, de leucócitos 
neutrófilos_ polimorfumucleares e de màCrófci_9:os 
alveolares, acumulados prindpalmen~ nos bron
quíolos respiratórios 065· 217), o que-f6Ccoristãtado 
por lava~ens broncoalveolares, por biópsias e au
tópsias 49, 101, 104. 146, 181, 245); o aumentO dessas 
çélulas também a<:orre experimentalrTtente em 
animais usando o fumo integral ou várias de suas 
frações (6S, 129l. Com _esse acúmu1o de _leucócitos 
e macrófagos eleva-se a quantidade de- elastaSe 
no pulmão e, conseqOentemente, há matar elast6-
lise (item 5.2.1 ). Por outro lado, _o ~!garro estimu1a 
es_.sas células na prodUÇão_ de prote~ses \9t, 103>; 
há ainda o fato dos n~utrófilos dos enfisématosos 
s_e tornarem mais susceptíveis à dtotoXkid3de do 
cigarro e, com isso, paSsain a liberar maiore.s 
quantidades de elastase 118• 97>. (solam-se quantiw 
dades significantes d_e metaloproteases das cultu
ras de macrófagos de tabagistas e dos maçr6-
.fa.gos pr~sentes na lavagem broncoalveolar (8Q, 
91• 1~3); desta se extra-i elastase-símile \115• ' 61). Com 
técnicas sensíveis, pode-se comprovar nas sec~ 
~ões brônqiJiCas, uma hora após terem sido fuma.. 
doS dois Cigarros, elev-ação da atividade enzimá
tica dos leucócitos e macrófagos nos!. Tenha-se 
em mente que a quantidade de enzimas isoladas 
nessas secreções deve representar fraca porção 
do total da elastase contida no tecido pulmonar. 

Os máCrófagos alveolares ativados pelo fumo 
sqfrem_vârias modificações na SUa bioatiVidade, 
mas o que mais noSinteressa é que eles passam 
a secretar um poteilte fator quimiot.áxico sobre 
-ós leucócitos; isso não ocprre com os macrófagos 
dos não~ fumantes C

101• 102• 153>. Esse fato( quimio
táxlc:o está bem patente, inclusive, nas culturas 
de macrófagos; __ os macrófagos dos não-fumantes 
não secretam o fator "cjuimiotáxlco, passando a 
fazê-lo quando posfus em ~coilta.to com o fumo 
11on. ESte e o fator quimíotáxi:co dos macr6fagos 
estimulam os leucócitos a liberar elastase em 
maior quantidade \t9l; paralel"amente, Os macró-
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fagos dos fumantes passam também a libertar 
a elastase que armazenaram <191 l. 

Finalmente, para -o- grande acómulo de leueóK 
citas nos pulmõe's aumentando a elastóllse con
corre também a nicotina, que é um potente fator 
quimiotáxico de leucócitos t:<JI). 

Os macrófagos alveolares são atraídos primei
ramente para as bifurcações dos bronquíolos res
piratórios e, pela ação quimiotáxica, ·atraem -os 
leucócitos para esses sítios; aí portanto se dá a 
maior liberação da elastase, deç:orrendo maiores 
injúrias eJastolíticas, razão por que o enfisema dos 
fumantes é preponderantemente do tipo centrolo-
bular (item 6.4). - -

6.2 - Oxidantes do cigano provocam o de
sequllibrio enzimático pulmonar 

O cigarro cOndidotiã Situações de oxidação 
permanente nos pulmões, causando a inativação 
da AP pelo mecanismo referido nos items 5.2.2 
e 53.1; _com isso desequilibra de modo desfavo
rável o sistema protease-antiprotease. 

Já foram isolados do fumo_ 15 grandes funções 
químicas e, nestas, o elevadíssimo número de 
4.720 substâncias tóxicas C'-<~!. Muitas são óxidos 
radicais livres; cada tragada contém na fase parti
culada do fumo cerca de 2 1015 radicais 11851. 

Trata-se de largo leque de radicais livres, incluindo 
reações de peroxidação e alquilação, in vivo e 
in vitro t9219

l. Na fase particulada os radicais livres 
são preponderantemente fenoxipoliméricos com 
meia-vida de 1 O horas em solventes orgânicos; 
na fase gasosa predominam radicais livres, como 
oxigénio slngle, superóxidos. peróxido de hidra
gênio _e" hidr_oxila, que, por s_erem extremamente 
reativos, têm meia-vida de cerca de um minuto, 
com tempo suficiente para penetrarem no inters
tício pulmonar m. 1681. 

Os leucócitos e_macrófagos alveolares isolados 
das lavagens broncoalveolares dos fumantes libe
ram respecticamente maiores quantidades de ra
dicais livres em comparação com essas células 
provindas de não-tabagistas (81• 92 l, AcresCente-se 
que diversos oxidãntes do fumo e dos (agócitos 
dos tabagistas podem potencializar o acúmulo 
de elastase nos bronqujolos 193>. 

Além do desencadeamento de processos tóxi
co-celulares no pulmão, o efeito mais importante 
dos oxidantes do cigarro é a inativação da AP, 
deixando assim o campo livre para a destruição 
tissularpelas proteases. Por esse c.ar:ninho, o fumo 
é um poderoso inativador do sistema antiprotea
se, facultando à elastase todo seu poder elasto
lítico 1681. Demonstra-se Jn vitro que AP perde 
sua atividade quando em cantata com o conden
sado integral do _cigarro 010• 114• 169• IB7) ou com 
solução aquosa do furno{33>. Leucócitos e 'macró
fagos de tabagistas ficam estimulados, não só 
aumentando a produção_ de proteases, como já 
foi visto, como inibindo o sistema antiprotease, 
especialmente I4J> e o inibidor brônqulco_ t9~l._ Es
sas células, extraídas das lavagens broncoalveo
lares de tabagistas, liberam espontaneamente 
quantidades de_oxidantes suficientes para inativar 
a I4J> <96l. A inalação, por ratos, de apenas 3 a 
6 tragadas de fumo diminui a capacidade da AP 
de inlbir a protease obtida dos lavados pulmo
nares Cll2l, 

Nas lavagens broncoalveolares de r:ãtos exPos
tos à inalação do fumo 0 12

' e de tabagistas invete
rados 136• 66l, a I4J> tem sua ativfdade diminuída 
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por efeito da oxidação sofrida <
361; análises dessa 

enzima ·nas secreções brônquicas de tabagistas 
çhegam a assinalar até 50% de perda de sua 
ativid_ade f6Sl. Alguns pesquisadores não têm sur
pree-ndídO a inativação da AP, que depende do 
_tempo decorrido entre a exposição ao fumo e 
a análise, já que a atividade da enzina volta ao 
normal em tomo de quatro horas 008>. A colheita 
do material deve ser efetuada no máximo até uma 
hora a pós a inalação do fumo Ul; é nesse intervalo 
que a produção dos agentes oxidantes pode che
gar ao máximo nos macrófagos fumo-estimula
dos <2>. É de interesse ressaltar que nos tabagistas 
a·-processõ~de inativação p·ode ocorrer também 
naAP circulante no sangue, caindo a potência da 
enzima em atê 20% 0 3· 112l. 

O fumo integral ou frações do .alc~trão inativ~m 
indusice o inibidor brônquico <34• 170l, Nos aspira
dos traquea!S de fumantes de muitos anos, além 
daAP, o injbidor brônquico está com Sua atMdade 

---m:wtà dirõlriuída f34>. Também se constatou a re
dução da -ãtividade antioxidante da ceruloplasffii
na, nos tabagistas oos>. 
·-·o dgarto pode ainda aumentar os processOs 

oxidantes por via indireta, por exemplo, provo
cando a redução da .,Psorção da vitamina C < 1 ~l; 
_que faz parte do sistema de óxid$:Hedução (item 
5.3.2). .. . 

Como se infere, o cigarro, pOr meio de seus 
agentes oxidantes, in~tiva todo o sistema antipro
tease do pulmão, deixando caminho livre às pro
teases des~toras da histoarquitetura pulmonar. 

6.3 - O fumo obstaculiza a neofonnação da 
elastlna 

Já foi referido que a lisil-oxidase coordena as 
ligações peptidicilS para a formação da desmo
sina precursora na síntese da elastina; que no 
balancea~ento normal protease-antiprotease, 
quando ocorre destruição da elastina; esta é rapi
damente ressintetizada; que a neofonnação da 
elastina fica obstaculizada em animais pelo blo

. gueio ~a lis~-~xidase por agentes químicos, agra-
vando o enfisema experimental (item 5.1 e 5.2). 
Ora, o fumo impede a neoformação da elastiria 
por meio â_e seus oxidantes, inativando a Iisil-oxi
dase; isso está demonstrado de diVerSaS rnailei
ras. ColoCandO essa enzima em cantata com a 
fase gasosa do fumo, impede-se a elastogênese 
(lll. 

141 >. A atividade da lisil-oxidase decresce nos 
animais expostos ao fumo 0 73>. Nos aminais com 
enfisema experimental, há supressão da incorPo
ração da lisina na desmosina, obstaculizando a 

- rieOfOrffiã.Çâo- de elastina 0 73>. Demonstrou-s_e 
tambêni;-ID VJVO: qUe -o fuinõ- nao só impede 

- -a re~sírrt~_se- dã elastina como a do colágeno, e, 
inclusive,_ a de ptotefnas em geral ml. 

=-~ deSErüíÇãciOa-e!a.SBrta-riO:úãbagiàtas é confir
mada p_elo fato_ de haver em seu sangue níveis 
elevados de péptides derivados daquela proteína, 
mesmo nos indivíduos aparentemente sadios, em 
Confronto como verificado nos não-fumantes <134> 

6.4 - Fumo e produção do enfisema 
C~méilte é pelo mecanismo fisiopatológico 

exposto nos itens anteriores que o fumo desen
volve em animais, quando a ele expostos por tem
pos Va.iiáV~i~~-resões em graus diversos, como 
alargarriEmto-dos espaços alveolares. ruptura dos 
septos, até enfisei-na extenso l64·87•99209l .A inalação 
de fumOPelo hamster estende e agrava o enfise-

~ induzicJ_o pela elastase 194
·164.:148.) A nicotina pu

ra em altas concentrações e ·a fumo Com elevados 
teores desse alcalóide aumentam a produção de 
leucócitos e da elastase pancreática do cão1 1 ~6.23 1 l 

Evidente que não se podem fãzer demonstra
ções experimentais em anima nobUe para com
provar que o tabaco produz enfiSema. ContUdo, 
um bilhão de pessoas no mundo fazem essa auto
demonstração inalandO fumo do cigarro. Está 
comprovado por exames histopatológicos que 
não J:lá fumante sem algum grau de enfiSema 
pulmonar l9•10>. Nos pulmões dos tabagistas, 
como se verifica ln vib'(), e dos animais os m<!.cró
fagos a!Vêolares se ativ_am pela constante inalaçãO 
de fumo, libertando protease, exercendo o efeito 
quimiotáxico sobre os leucócitos e produzindo 
agentes oxidantes. Nos macrófagos alveolares 
dos fumantes têm-se encontrado elementos parti
culados do tabaco, que evidentemente exercem 
ação tóxica e ativante nessa células 193>. 

Muitos outros aspectos poderiam ser conside
rados. 

Por exemplo, sabe-se que o cádmio ofereddo 
em aerossol aos ratos tem um notável efeitos 
elastolítico nos Pulmões <175l, No fumo do tabaco 
há altas concentrações de cádmio 060> e nos pul
mões enflsematosos dos tabagistas têm sido en
contradas grandes quantidadeS deSse-metal <90l. 

Normalmente as proteases se difundem no in
terstício _do parênquima pulmonar ou para aí são 
levadas pelos macrófagos e leucócitos. Para ga
nhar o intersticio, as proteases devem atravessar 
o epitélio alveolar que, de alguma forma, constitui 
uma barreira. O consumo- mesmo relativamen
te baixo - de cigarros altera as ligações interce
lu1ares e aumenta a permeabilidade do epitélio 
alveolar, facilitando a difusão de elementos vários 
para o interstício, o que foi demonstrado por técni
cas de rádio-aerossol, em animais (21.2°3le no ho~ 
mem (1

00
•
122

·
148

•
149>. Colilpreende~se, pois, como 

o cigarro pode facilitar a penetração nos inters
ticios de substância tóxicas e de enzimas, no caso 
proteases. contribuindo para o enflsema no ho
mem. Aliás, o agravamento do enfisema .em ani· 
maiS que recebem elastase em associação com 
o fumo pode ser explicado pelo aumento da per~ 
meàbilidade epitelial por este produzida. 

O acúmulo de macrófagos alveolares nas áreas 
centrais dOS lóbulos secundários, constatado in
clusive nos fumantes de pouco tempO,- ainda as
sintomáticos 047

•
151

•162\ atraindo os leucócitos, re~ 
sultana maior liberação de proteases nesses sítios 
e esclarece por que o tipo primordial do enftsema 
nos tabagistas é centrobu1ar. Este se localiza pre
ferencialmente nos andares superiores do pul
mão, enquanto o enfisema panacinar (típico dos 
deficientes genéticos em alfa-1-AP) se situa nas 
regiões inferiores. A exPlicação mais plausível 
é de que nos deficientes de alfa~ 1-AP, há aumento 
no lobo inferior de células contendo elastase devi~ 
do à maior perfusão vascular neSsa área, riO ho~_ 
mem ereto. Isso propicia deposição de leucócitos 
nessas áreas. As partícUlas inaladas depositam-se 
de preferência nas bases e os leucódtos ativos 
aí fazem a fagocitose, liberando elastase que não 
é inibida na sua_ ação proteolítica, devido à carên
cia dealfal~AP. Por_outro lado, nos fumantes com 
conc~trações séricas normais de alfa1-AP, não 
obstante a maior distribuição do fumo nas bases, 
as coisas se passam de mOdo diferente. Nos lobos 
.superiores, embora menos ventilados, é mais ele-
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vada a relação venb1ação-perfusão; a inatlvação 
da alfa 1-PJ> pelos oxidantes do cigarro, portanto, 
pode não ser compensada, devido ao aporte em 
quantidades da enzima, estabelecendo-se o dese
quilíbrio protease--antiprotease. Ainda mais: estu
dos recentes sobre a deposição de particulados 
do fumo no pulmão sugerem mudança do padrão 
ventilatório, possível durante o ato de tragar, pro-
vocando sua distribuição m<)ior para os lobos su
periores (4J.!IL63.15:S,I7t:!) __ 

O sistema enzimático implicado no desenvol
vimento do enfisema pu1monar vem sendo com
provado experimerital e clinicamente. A ação do 
cigarro consolida os c:onhecimentos sobre esse 
modelo fisiopatológico. O mecanismo encimátk:o 
do enfisema é evidenciado pelos seguintes dados, 
em síntese: . -

a) associação entre defidênc:;ic:, genética de al
fal-AP e enfisema precoce e grave; 

b) produção de .eoflsema experimentar pala 
instilação intratraqueal, em animais, de proteases 

Ação 
/ 

ativo.nte 

~,-,----í/ 
FumO do 
tabaco 

2 )( 105-ra
dlcais livres 
oxidantes 
por tragada 

\ 
Inibe 

elastolíticas, inclusi\!e ~om ?I ~~~se dos.leucó
citos neutróillos polimorfonucleares humanos; 

c) detecção, n9 sOro e na_ urina de enfisema
to.so.s, de péptides de degradação da ~lastina; · 

c;l) inativação de alfal-AP e do _inibidor brón
quico por ação de oxidantes; 

e) inativação da lisil-oxidase impedindo a neo
fqrmação çie elas_tina. 
.....::Q~_cigarro produz o ·desequilíbrio do sistema 

enzimático do pulmão pelo seguinte processo (Fi
gura 1): 

a) aume-nto do número-d~ IJ1acrófagos alveo
lares nos lób.ulos_secundários e sua ativação pro
duzindo õ fatoi qÚ!miOtãxk:o ·que atrai os leucó
citos para esses sitias; 

b) aumento da ·produção de elastese pelos 
neutrófilos polimorfonudeares e de proteases pe

·loS macrófagos; 
c) inativaçã9, por oxidação, da alfa 1-M',_ que 

assim não neutraliza a e\astase; 

ação de~lru;j:;~;;;;;l---~lmpede 
. Lisil-oxidase . sfntese 

}"igura 1. Mecanismo c_itoenzi mátko · pi-lo·q:ual o fumo provoca o enfisema pulmonar. 

Concentração de células 
produtoras de elastase 

Oe:sativação da 
alfa-1-antiprotease 

FUMO 

Bloqueio da 
síntese da elastina 

Fi;ura l. Enfíscma do pulmão. Mecanismo fundamcnlal da' 
açilo do fumo do tabaco. 

em concentrações em torno de 80 ppm 086l, os 
quafs, por reações diversas, geram potentes radi
cais livres~). Aliás, mesmo o.s não-fumantes com 
taxas nonnais de alfa 1-AP, quando se expõem 

por tempos variáveis à poluição tabágica ambien
tal (fumantes passivos), acabam sofrendo os efei
tos _dos agentes oxidantes do fumo que, entre 
outros distúrbios, concorrem para a deterioração 
da função pulmonar trazida pela reduçâo signifi
cante dos valores normais esperados, tanto nos 
adolescentes como nos adultos 02~ t95.J96.244.249) 

Pelos dados até aqui expostos-conc_lui·s~ que 
o cigarro conduz ao enfisema pulmonar por dois 
mecanismos, que na_ imensa maioria das v~es 
são simultâneos, concorrendo para o processo 
em graus diversos: bronquite crónica e desequi· 
líbrio do _sistema protease-antiprotease. 

Contudo, a fiSiopatologia do enfisema pulmo
nar ainda não é todo conhecida._ Muitas indaga· 
çôes não têm respostas satisfatórias: por que ai-
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d) aumento decorrente da ação da. e;l~stase 
e demais proteases_qlie, pela proteólise, destroem 
a elastina e a bistQ<U"quitetura _do pulmão: 

d) oxidação da UsU-oxidase, bloqueando a res~ 
slntese da elastina. 

_ E__rn resumo, o cigé)r_ro _destrói o_· pUlmão pela 
tríade: aumento da elaStase ~ inativação dos ini~ 
bidores da el~stase: -, bloqueio na neoformação 
da elastina (Figura 2). 

O cigarro é o nials poderoso oxida,nte _qUe o 
homem introduz voluntariamente nos pulmões. 
É, portanto, compreensível como el_e agrava rapi
damente o enfisema nos geneticamente defiden
tes de alfal-AP oo7 >, ina_tivando _ _por oxidação a 
pouca quãntidade dessa enzima com que con~m 
esses organismos, acentuando profundamente o 
desequilíbrio enzimático já existente. Os fenótipos 
Pi.ZZ em absoluto não_ podem fumar nem viver 
em locais poluídos pelo fumo, pois os oxidantes 
dQ ciga_IT9 se difundem na atmosfera. Entre eles 
há os ®.do& çl_eJ!itrogênio,_poderosos oxidantes, 

1 oesmOSina· -I 

guns fumantes desenvolvem mais enfisema do 
que brOrlqUite e vicri-Vetsa;- p-or que há tabagistas 
cujo erif~Ola não assume graus de exteriorização 
díniC:a. DeVe hãver fatores genéticos ·que elevam 
a quantidade de células pro_dutoras da elastase 
no pulmão, oU aumentam a capacidade de sinteti
zá-la, ou alnda fatores reguladores-da sua produ
ção e liberação, e/ou determinando var!ações no 
sistema oxidante-antioxidante, como 'deve haver 
outr~s_ ~Plicai;ôes. 

-7 -Perspectivas terapêuticas e profilaxia 

Novas perspectivas terapêuticas do enfiserna 
pulmonar se __ a.briram com as novas noções sobre 
a ftSiopatologia enzimática. As propostas de trata
mento são de manter o equilíbrio entre oxidantes 
eantioxidantes para vencer o desequilíbrio do sis
tema _protease-antiprotease, sabido que o trata· 
mente sintomático é paliatiVo. Investigações estão 
em curso em muitoS laboratórios. 
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As tentativas de tratamento, grosso modo, se 
dirigem a dois grupos: enfr.sema por deficiência 
genética de alfal-AP e enfisema em indivíduos 
com rúveis normais de alfal-AP, porém inativa 
por desequilíbrio do sjstema oxidante-anti_oxidan
te. 

7.1 - Enfisema nos fenótlpos PiZZ e PiMZ 

Nos deficientes genéticos de alfal-AP - fenó
tipos PiZZ e PiMZ - cinco caminhos fundamen
tais têm sido experimentados_: terapêutica de 
substituição; awnento da produção de alfa 1-AP; 
inibição da elastase; combate à oxidação; identifi-
cação precoce dos casos.. _ _ _ 
A- Terapêutica de substituição- Adminis

tração repetida de alfa-1-AP obtida por (raciona
mento do sangué42.67•75). A fração Cohn lV-1, usa
da na produção de imunoglobulinas e albumina, 
é wna das fontes de obtenção de alfal_-A?112). 

A alfa t .. f'ú' humana purificada injetada em indiví
duos PiZZ demonstrou ter meia-vida de 5 a 6 
dias; penetra no pu1mão em concentração sufi
ciente para neutralizar a elastase<73>. A adminis
tração de ímunoglobulinas e de frações do plas
ma, nesses organismos com enflsema avançado, 
elevou os teores de alfal-AP no __ lav:ado broncoal
veolar e sua concentração no sangue subiu mais 
de 35% do normal. O líquido de lavagem bron
coalveolar não continha mais elastase. O procedi
mento consegue manter a alfa 1-AP em níveis pra
ticamente normais142.67•75>, Contudo a ãdministra
ção continuada, por anos, de imunoglobu1inas 
ou de alfa-1-AP concentrada extraída do plasma 
<73•75> encerra implicações técnico-operacionais de 
grandes dificuldadesl67 >. 

Tem-se tentado a recombinação do DNA de 
bactérias para a produção em larga escala de 
alfal-AP' 109>. Há estudos de engenharia genética 
para isolar o gene humano que codifica a alfa 1-M' 
transferindo-o, por exemplo, à 115 E. coli que re
produza enzima, por replicação, em grande quan-
tidadenog>. _ 

8-Elevação da produção endógen.;d~ alfa-
1-AP- Tem-se cOnseguido awnentar a produ
ção de alfal-AP, peJo hepatócito, com a Danazol, 
esteróide sintético (et.il-testosterona), antigonado
trópico (impede a liberação de gonadotrofinas hi
pofisárias em ambos oS sexos). -Na d_ose de 
600riig-diários, por 30 dias, demonstrou elevar 
em cerca de 40% os níveis sangüíneos de alfa-1-
AP nos PiZZC721• Seu emprego merece cuidados 
por causar retenção hídrica e ser màSctiliOizante; 
por ser metabolizado no fígado, ê nec_essáría a 
integridade deste. 

C -Inibição da e/astase - Há várias opções 
em experimentação. Como esse objetivo vem 
sendo estendido ao enfisema dos fenótipõs PiMM 
com desequilíbrio enzimático, este aspecto será 
abordado mais adiante. 
D- Combate à oxidaçãO - Nos_~fenótipos 

PiZZ os oxidantes anu1am a pouca quantidade 
existente de al[a1-AP, apressando o enfisema e 
tomando-o mais grave. É irripOrtante, pois, com
bater os oxidantes endógenos e exógenos. Entre 
os primeiros estão os processos intlanlat6iios que 
aumentam a fagocitose, importante- fonte de oxi
dantes; entre os segundos estão as poluições am
bientais que contêm oxidantes e, entre elas, a 
prindpal é o consumo de cigarros. Está portanto 
indicada a administração de antloxidantes e an
tiinflamat6ríos. Na N-acetildsteina: véhl" Sehdo uti-
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liz;ª-da nesse campo pelas suas propriedades de 
óxido-redução, mantendo a glutationa endoce
lular em níveis suf!cientes, para neutralizar os radi
cais oxidãntes (itens 5.3.2 e 7 2). . 

Os deficientes genéticos de alfal-AP devem evi· 
tar as situações geradoras de oxidantes e não 
se pode expor à poluição ambiental que contenha 
oxidantes; em absoluto não pode fuma·r nem viver 
em locais onde se fuma. 
E-Pesquisas de engenharla genética com 

objetivo profi!§tico __ Há boas perspectivas para 
o diagnóstico pré-natal da deficiência de alfa-1-
AP, por meio de técnicas de recombinação do 
DNA, facultando a análise do Jocus mutante do 
geri. e. Isolou-se nci hepatócito a codificação com
plementária do fenóítipo norrnal PiMM(J?,l44 l. De
tectando o gene mutante de alfa-1-AP no feto, 
por meio de culturas de células do líquido amnió
tico, extraindo cromossomas ou usando outras 
té<:nicas027•128>, o fenótipo PiZZ pode ser diagnos
ticado logo após o nascimento com anticorpos 
monoclonais da proteína Zf242>. Todavia, ainda não 
se conhece a codificação responsável pela atua· 
ção do gene Z, causador da deficiência de alfa 1-
AP. O gene norrnal de alfal-AP já foi clonado 
no levedo de cerveja(28•1971• Estudos mais avança
dos prometem pOSSibilidade de modificar genes 
do fenótipo PlZZ. _ _ __ 

Com fsso se espera poder tratar desde cedo 
os-geneticamente deficientes de alfal-AP e man
tê-los afastados ·do cigarro, prevenindo a· desen
volvimento do enfisema. Embora estatisticamente 
os fenótipos PiZZ sejam poucos, os estudos acima 
referid'?S despertam grande interesse. A terapêu
tica e a profdaxia do enftsema nesses organismos 
ainda ·não são uma realidade prática. Entretanto 
as investigações trai::em fundadas esperanças pa
ra se proSseguir rieSse cãminho. 
7.2- Enfisema nos fehótlpos nonnais PiMM com 
desequílibrio do sisferria prôtease:.antiprotease 

Este tipo de enfisema é da maior importância 
epidemioló!}k:a. Dos fatores que desencadeiam 
ô diiSeC,uillbn'o âo Sisti:rriâ pioteiise-antiprotease, 
os dominantes. da casufstica sãa os produtores 
de agentes oxidantes e, entr_e estes, pela pande
monia tahág/ca, é o cigarro o prinr:Jpa/ respon
sável Os poluentes oxidantes ocupacionais vêm 
ein segUndo lugar, porém, em termos epidemio-
16giCós-;eSfãO muito distantes- do f)rfmeiro. São 
dois os principais camirihos terapêuticos em cogi-
tação: · · -
A- Combate à oxidação- Proteção das célu

làs do puhUãO cOritra oXiàantes-endógenos; resta
belecimento do equilíbrio do sistema oxjdante
antioxidahte comó eStratégia para impedir o pro
cess_o enfiSematoso02>. A oxidação inibe a alfa-1-
AP e oS- demais componentes do sistema antipro
tease. A atividade.da alfa-1-AP perdida por ação 
de agentes oXidantes é recuperada com reduto
reSO 12). A garantiã. àrgâOica p"ãra manter o sistema 
de óxido-redução ê o armazenamento de gluta
tlona nas células e pesquisas nesses últimOs anos 
demonstraram que a- N-acetilcisteína garante a 
sua reposição (item 5.3.2). A dsteína é necessária 
para a sínteSe da glutationa. Porém a N-acetil
cisteína é mais resistente à oxidação que aquele 
amino_ácido. Ela penetra íntegra no· hepatócito, 
onde é rapidamente desacetilada, tomando-se 
precursora da glutationa; a depleção intracelular 
d~ r;jlutatl6nã por oxidantes ê assim por ela prote
gida. A N-.aceb1cisteíl'l.a impede- a rápida depleção 

da glutationa nas células_ bronquiais em cultura, 
sul;:>_rnetidas ao condensado do cigarro ou de suas 
frações, e mostrou-se capaz de aumentar a sobre-

- vida dess~ células sob a aç:ão doS efeitos tóxícoS 
do fumo< 157l. Essa proteção taffibéffi.fài verificada 
na resistência aOs metabólicos tóxico-oxidantes 
mediados pelos netrófilos poliniOrfoÕucleares in
flamat6rios(205l. Ainda outras conStatações, tam
bémre centíss_im~s,_roostram que os radicais livres 
orgânicos são_ direWnente reduzidos pelo radical 
tiólico da N-acetilcisteín91~~· 1961 , sugerindo que_ es
ta se comporte como oxidant scavenger, isto é, 
como varredora de oxidq,ntes, como tarilbêm foi 
demon~trado /!J vh(o e ln vitrd: J7,00.14:UJB.241l. Es
sa substânci~ pode, portã.Oto, neutfa1izar oxidan
tes por reposição dos estoques de glllt.jtiona e . 
pela sua propriedade de !iQação direta com vá_iiaS 
espécies de radicais livres('DO,JB2,JBJ.t!l9l. Há também ' 
evidência de que essas_ propriedades podem re-:. 
sultar de outros mecanismos farm_a_c_olóQiçqsf~B> .. 
Por exemplo, as injúrias pulmonares proYo.Cadas. 
pelo fumo, no rato, são minimizadas pela N:-.atE;_til~· 
cisteína inibindo a__hiperplasia das célu1as'secre~ 
toras_ de muco~117l. As referidas faç_uldades óxido
redutorélS, além de suas propriedades mucolíticas 
e antiinflamatórias, colocam a N-acetilclsteína na 
oxidantes decorrentes _de várias causas, endóge

nas e exógenas; ela tem incrementado pesquisas 
múltiplas nesse terreno<60·157•190~·21 8.2!15l. Diver
sas se ocupam da correção do desequilíbrio do 
ststema oJ9dante-antioxidante provocado por po
luentes ocupacionais, e sobretudo pelo tabaco, 
sugerindo sua administraçãO como medida prote-
tora aos individuas obrigatoriamente expostos 
àqueles e aos que não conseguem lib~rt._ar-se do 
cigarro. 

A poluição tabágica ambiental contém muitos 
radicais livres oxidantes (item 6.4). COnsiderando 
os sintomas observados nos expostos à mendo
nada poluição~ fumantes passivos026249l---:- são 
também de interesse estudos longitudinais para 
averiguar até que ponto a N-acetilcisteína pode 
proteg~los dos e(eitos !lOGivos dessa situaçãO. 

Para vencer o d~se"quilíbrio enzimático, oUtros 
agentes antioxidantes têm sido sugeridos, por 
exemplo, a vitamina C; são- porém m-wto menos 
atuantesf14•60 >. 
B- Combate à e/astase -:- O interess_e nesse 

procedimento se estende ao enJisema tanto nos 
fenótipos PiZZ como nos PiMM, 

Há tentativas de inibidores sintéticos da elasta
se, de baixo peso molecular;_vários estão em expe
rimentação já há al_guns anos•~>. Também se pro
põe conseguir, em larga escala, agentes inibidores 
produzidos por bactérias(42l e especialmente pelo 
pneumococo_1109l, -

- Outro agente inibidor da elastase é o polipép
tide Eglin C, de peso molecular 8.1 o_o, isolado 
da Hirudo medidnaHs; mostrou-se capaz de dar 
proteção completa ao hamster contra a elastase. 
Embora atóxico, tem a inconveniente ação antigê
nfca<2I4J ._ 

A dorometiketona é da classe dos oligopép
tides; liga-se à ela_stase de modo irreversível, inati
vando-a. Em animais revelou-se capaz de impedir 
o e(eito enfisematoso da elastase, inclusive da 
pancreática013, 132;233l, mas é muito t6Xi.c;:1 para 
s_er empregada elinicamente. Subs_tã_nçj~_menos 
tóxicas estão sendo cqnseguidas na cadeia de 
ácidos aminados desse pêptide, as quais conse
guem diminuir a gravid~de do enfisema ind.~do 
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pela elastase panc:réatl.can 13,132 ,202•222>, ou mesmo 
impedlr o enfisema no heunster_ e no rato previa· 
mente submetidos a extratos das seçre!;ões bron
quiais ou da própria elastase .dos leucócitos hu
manos(211,224>. Um agente adiante_ azopeptídico 
revela as mesmas propriedades, mas é muito t6xi
co081JJ"' Ess.es péPtfdes estão abrindo .caminho à 
descoberta de agentes similares com o objetivo 
de serem usados por fumantes que não conse-
guem abandonar o cigarro. 

Outra linha de combate ~ ela$tese é a tentativa 
de diminuir sua produção endógena, impedindo 
a elaboração do fator quimiotáxico _dos macró
fagos alveolares, diminuindo o acúmulo dos leu
cócitos polimorfo-nucleares no pulmão e obsta
culizando sua liberação. Nesse sentido têm-se in
dicado agentes antiinflamat6rlos, corticóides, N~ 
aceti6cisteína e drogas dtóxicas como colchicina, 
ciclofosf~mida e outras._ 

Finalmente, outra modalidade de _combate à 
elastase,cujos estudos estão na ordem do dia, 
é por meio_ da engenharia genética.. Por mutagê~ 
nese foi possível produzir a variante que codifica 
o áddo aminado, valina, em substituição à medo
nina do locus ativo da.&l~AP<"26, 109,am. Esse mu
tante possui a mesma capacidade inibidora da 
elastase, com a vantagem de oferecer grande re
sistência aos oxidantes, não sendo inativada por 
estes. Essa enzima mutante foi clona<;la no levedO 
de cerveja e na E. çon_m, 197). Çonsegufu-se outro 
mutante de & 1-M' incluindo arginina em lugar 
da metionina, também danada na E. coU: Estu
dos estão em curso147). A & 1-/JJ> modificada gene
ticamente poderá ser de grande valia para impedir 
o desenvolvimento do enfrsema quando houver 
desequilíbrio inc_ontomável do sistern2! oxidante
antioxldante e nos casos de exposição iDevitável 
a oxidantes exógenos. . _ . 

De qualquer forma, não obstante o interesse 
despertado pelas pesquisas terapêuticas do enfi
sema, tendo-se em mente que_ a histoarquitetura 
pulmonar não se recompõe depois de destruída, 
as mais significativas são aquelas que visam impe
dir o seu aparecimento, portanto, de ac;ão profi
lática. 

7 .3.-Profllaxia do enfisema do pulmão 

Já comentado que nos individuas genetica~ 
mente deficientes de &J-AP, nos quais precoce
mente aparece enfisema do tipo panacinar, im~ 
põe-se o empregO de antioxidantes e de. medidas 
visando impedir a ação de oxidantes_. como o fu
mo, que é o mais importante. Aguardam~se, com 
fundadas esperanças, ~cnicas de engenharia ge
nética com finalidade profUática. Felizmente esse 
tipo de enfisema é pouco comYlJl. O enfisema 
mais freqüente é predominantemente do tipo ceil
trolobular, independendo dos níveis sanguíneos 
de & 1 ~AP, muito mais importante epldemiologi
camente, e sua principal causa é o cigarro, pela 
pletora de oxidantes que despeja nas vias aéreas. 
A administração de antioxidantes, de bloqueado
res da e1astase e de adjuvantes está sendo cogi
tada para os casos especificas de insuperável ni~ 
cotinoMde-pendênda. Porém, a adoção do proce
dimento de forma rotineira nos tabagistas em ge
ral não é exeqüivel, por exigir administração contí
nua por longos anos. Por outro lado, admitindo 
a hipótese de sua viabilidade prática. só teríamos 
chances (discutíveis) de enfrentar o enfisema, 

apenas uma das facetas da nocividade do tabagis~ 
mo. Este é também responsável por 90% da bronM 
quite crónica e do câncer do pulmão, 25% dos 
enfartes do coração, e aumenta o risco de 200 
a 800% de doenças outras, respiratórias, circula
tórias e de outros aparelhos e.slstemas, e de de
senvolvimento de câncer de diversas localiza
çõesl_2.n,234,23~.236,237l. Isto posto, infere-se que 
combatendo o cig~ri'o se faz a profilaxia, não s6 
do enfisema pulm~~-~r corilo das demais doenças 
tabaco-associadas. Portanto, impõe-se enfrentar 
o problema em sua base, isto é, prioritariamente 
combater a epidemia tabágica. Além da ativação 
médica de esclarecimento e aconselhamento, ur
ge o desenvolvimento de um programa nacional 
com medidas educacionais em todos os niveis 
e legislativas de alcance na dona!, objetivando aju
dar os jovens a não se iniciarem no vício de fumar 
e encorajar os fumantes a deixá-lo. Considerando 
qué' o cigarro traz conseqüências prejudiciais à 
saúde e também é nocivo aos não-fumantes ex
postos à poluição tabáglca ambiental, é preciso 
criar na coletividade consciência de que o ato 
de. fumar é anti-sOcial. 
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Sábado, 25-4-87 O Globo 

DEVE-SE PROIBIR O FUMO? 

A MAIOR PRAGA DO SÉCULO 

Edmundo Blundi 

A morte de qualqut.r um me diminui porque 
estOu envolvido no gênero humano ... O sentido 
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das palavras é o da solidariedade no sofrimento, 
no direito à saúde, direito à vida - preceitos sa
grados dos Direitos do Homem. Vivendo, dia a 
dia, o drama dos que sofrem, dos que se invali
dam, dos que_ morrem em conseqüência da 
agressão do fumo;- que a colorida propaganda 
esconde em seu bojo - mentira tantas vezes 
repetida que se transforma em verdade dos mes
tres naz!stas- não é posSível deixar de proclamar 
mais uma vez que esta praga, a ma10r do século 
)QÇ_ seja condenada defmitivainente~ 

Três acontec!meritos principafs abríi'am os ca
minhos da luta contra o tabagismo. 

Primeiro, em 1954, pesquisa pioneira da Aine~ 
rican Cancer Society foi certeiro ataque: volun
tários acompanharam , durante 44 meses, 
187.783 homens. Resu1tado: mortalidade nos fu
mantes mais elevada do que nos não-fumantes, 
mortalidade por câncer d9 pulmão, 1 O vezes su
perior ã-dos não-fumantes. 
Seg~do, "Smoking and Health, Relatório Ter

ry", 1964, do governo americano. Foi considerado 
pelos dentistas, médicos e imprensa _leiga como 
devastador _e consagrado c-Om6 o- maior libelo 
jamais publicado contra o fumo. Condusôes-ii"tci
sivas: fumo caUsa Câncer do pulmão, laringe, esó
fago, bexiga, bronquite crónica, enfisema. Suces
sores de Terry publicaram mais 14 relatórios. As 
mulheres foram seriamente advertidas: mulheres 
que fumam como os homens morrem como os 
homens que fumam. E mais, mortalidade por 
câncer do pulmão nas mulheres, ultrapassando 
a mortalidade do câncer de mama. Hoje, fumam 
mais do que os homens; meninas fumando inten
samente. 

No Brasil, 1964, silêncio total, ninguém se ma
nifestou. O relatório Terry deveria ser traduzido 
e distribuído largamente para médicos, sanitaris
tas, dirigentes de saúde. 

Terceiro, a Orgãttizéilção Mundial de Saúde, 
1980, lançou seu slogan para o mundo, com 
sua autoridade incontestável: "Fúmó-oü Saúde: 
a escolha é sua. Tabagisnlo é o malor.probfema 
de saúde pública do mundo atual e um dos maio
reS desafios ·com que se defronta a Medicina Pre
ventiva do nosso tempo. O abandono do fumo 
fará mais para a saúde do homem e pela sua 
expectativa devida do que qualquer ação da medi
cina ... tabagismo ameaça mais as populações dos 
países em desenvolvimento, principais alvos da 
máquina plublicitária, nos quais se tornará um 
dos principais riscos à saúde". 

Perdendo terreno nos país_es desenvolvidos, a 
indústria invade o Terceiro Mundo. No Brasil, a 
invasão está presente c_om todos os seus Jecl,lfsos. 
Em- nosso País,- tOtal desinformação. E preciso 
que todos - fumantes, não-fumantes, adultos 
e jovens e crianças, iludidos pela propaganda -
conheçam noções funçlamentais, comprovadas: 
quando a fumaça do cigarro toca os lábios come
ça a agredir os tecidos e continua sua ação por 
onde ela passa - bocã, garQ-anta, laringe, brôn
quios, -pulm-ões, esófago, estômago e seus com
ponentes alcançam rins e bexiga. Mas isto não 
é dizer tudo, os efeitos das substâncias inaladas 
são repetitivos e cumulativos. Orna c:arteira/dia 
implica em 70 mil inalações por ano, ano após 
ano - -doenç:a_ grave. Foi dito ~-a carteiralc;li~ 
-e aqueles que fumam 2, 3, 4 até 5 carteiras/dia? 
Diremos que c:ometem á louc1,1ra de inalar mais 
de 4 mil sul:>st ~ncias nocivas contidas no cigarro 
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- irrÍtantes, veremos, cancerígenos benzopireno 
o maiS pôtente cancerigeno ~onh~ddo, dosado 
no cigarro - monóxido de ca:rbopo, nicotina -
traumatizando~ obstruindq pequenos brônquios, 
alte_rando a função, preji.J.dicàndo ~ Pe:fesas, inva
dindo a circulação- vã"da.âeira:·"ifepticeniia"-
destruiodo paredes alveolar_es, cél~as nobres, de
sorganizando a reprodução celular, causando 
câncer. Ninguém pode duvidar que os delicados 
tecidos possam suportar tal c_arga de autopolui
ção, durante 20, 30, 40 anos, sem:"conseqüências. 

A prática médica mostr21 ~odo~_ os dias: altera
ções estruturais, funclqnais,.inv~idez, doença ma
ligna, morte. Os pneumologistas enfrentam dois 
desafios: câncer do pulmão, complexo bronquite 
crônica- enfisema, doenças evitáveis e até curá
veis pelo diagnóstico precoce. Os c_ardiologistas, 
doenças cardiovasculares. 

Mas temos mais problemas. Além de tudo, o 
fumante propaga seus m_ales. Oiz Rigatto: taba
gismo é doença contagiosa, infecta o fumante 
e contagia seus circunstantes, Qaí a ~:evolta dos 
fumantes passivos. OtiScOCOntinua até na ausên
cia do fuman~e quando abandona sua "usina quí
mica", fumegante, no cinzeiro. Rosemberg afirma 
que tal fumaça é pior poluente. Hírazama çlivulgou 
pesquisa do Centro Nacional ge _Câncer, Japão: 
91.140 mu1heres (oram acompanhadas durante 
14 anos. Mortalidade por câncer do pulmão nas 
mulheres casadas com fumantes, mais de 20 ci
garros/dia, foi o do_bro daquela encontrada nas 
casadas cujos maridos não fumavam. Assim, no 
ambiente dos fumantes, todos fumam. Um não
fumante pode ter sido fumante passivo desde a 
vida intra-uterina. Qu-ando a gestante fuma, o feto 
fuma. Quando não fuma, mas seu marido fuma 
constantemente ao seu lado, o mesmo acontece. 

Quem não acreditar saiba que as substâncias no
civas do cigarro são encontrªd~s no cordão umbi
lical do feto e do leite matemo.A maré está virando 
em toda a p-arte. - · 

O Brasi~ após longo silêncio, acordou. Carlos 
San'Ana assumiu o desa.fiq, noroe~mdo grupo as
sessor para combate ao tabagismo, mantido pelo 
Ministro Roberto Santos. O S~ifdor Lourival Bap~ 
tista entregou ao Presidente Samey o primeiro 
projeto de lei elaborado pelo grupo assessor proi
bindo fumar em lugares públicos, ambientes fe
chados, públicos e particu1ares,J~er, saúde, ed~ 
cação, veículos coletivos e _outros previstos na 
regulamentação. "A sorte está lançada". A luta 
continua para salvar crianças _e jovens. Nos cursos 
de que participamos, enfrentamos os fumantes 
em verdadeiro "corpo~a-corpO", ensinando, pro
vando com exame funcional simples, convencen
do, persuadindo. Va.l!'t.Ym~destaque, os Cursos 
dos Adventistas para deixar de fumar: 24 cursos, 
2.400 alunos em 1986 (Pastor _M~rtinez, organi
zador). N_a nos_sa vida diária é pu[)gente e deso-_ 
lador assistir fl!mantes que traçaram seus p-ró-
prios destinos. Pacfente com enfisema terminal, 
dependente de oxigênio, pedindo eutanásia. Ou
tro, 45 ariós, mascu1ino_._fumante desde a infância 
até 80 cigarros/dia~ ótim_o estado geral, com cân
cer do pulmão, metástase cerebral, Deseriganado. 
É preciso ter coragem e paixão. T en,ho as duas 
coisas. Sem paixãO, Qiz Helio Pellegrino, não se 
levanta da cama nerrt para toma(=caj_ê. 

Edmundo 8\undl é profes50f de Pnel!molosi!ll e membro do 
Grupo Assessor do Ministério da &úde para Comb4te ao Taba· 
glsmo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-A Presidência convoca os Srs. Sena,çl.o~s para 
uma sessão ~aordinária a realizar-se amanhã, 
às 1-0 ~Oras, com a· seg·Uinte- -

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 20, de 1987 (n9 3/87, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre o aproveitamento dos ser
vidores da Empresa de Engenharia e Construção 
de Obras Especiais SA - ECEX, no Departa
mento de Estr:ci.das de Rodagem - DNER, tendo 

-PARECERES, profe"ridos ein plenário, favo
ráveis ao projeto e às emendas. 

2 

Votação, ein _turno único, do Projeto de Let da 
Câiilara n9 35, de 1987 (no 5.532185, na Casa 
de Origem), que dispõe sobre a profissão de traba
lhador de bloco e determina outras providências, 
tendo 

PARECER F AV ORÁ YEL, proferido em plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto_de Resolu
ção n'! 162, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, a 
contrafu._r operaçªo de crédito no valor correspon
dente, em" cruzados, a 100.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

4 
Votação, em tum o único, do_ Projeto de Resolu

ção n9 163, de 1987,_ que autoriza ~--Prefeitura 
Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, <;1450.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PJ\13.ECER FAVORÁVEL~ proferido em plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto _c;le Resolu
ção- ri'> 164, de 1987, que autoriza a Prefeitwa 
Municipal de Ubá, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do 
T eSóuro Nacional- OfN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, ProferidO em plenário. 

6 

_Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção 09 165, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Várzea da Palma, Estado de Min?l.s 

. Ge_rais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 77.067,67 Obri
gações do T e~uro Nacional - OTN, tendo 

_ P~_ECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

7 

_ Vç:.tação, em t~mo único, do Projeto de Resolu
ção n? 166, de 1987, que autoriza a Pr~feitura 
Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bl;l
hia, a contratar opere~ção de crédito no valor cor~ 
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respondente, em cruzados, a 96.167,717 Obriga~ 
ções do Tesouro Nac;ional- OTN, ~nd_a: _ 

PARECER FAVORA VEL, proferido em plenário. 

8 

_Votação, em turno _único, dC? Prgjeto d~ Resolu
çâo n9- 167, de 1987, que autorizâ a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, Estado do Maranl1ão, a 
contratar operação de qédito no val9r c\)rrespon
dente;em-crilzados, a 525.159,00 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVÓRÃVEL, proferido em plenário. 

9 

Votação; em turno único, do Projeto de Resolu
ÇãO ·n:9 168, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Macaíba, Estado do Rio Graride do 
Norte, a contratar operação- de crédito no v~or 
cofrespondente, em cruzados, a 60.000,00- Obri· 
gações do T escUro ~adonal- OTN, t_endo 

PARECER F AVORAVEL, proferido em plenário. 

lO 
Votação, em tulno único, do Projeto de Resolu

ção n9 170, de 1987, que autoriza o Govel}1o do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar, em caráter 
excepcional e temporariamente, o parâmetro es
tabeleciclo no item lli _do art. 2" da Resolu_ção n9 
62, de 28-10-75, modificada pela de n" 9-3, de-
11-10-76, ambas do Senado FederaL de modo 
a permitir o registro de uma emissão de 
36.730.000 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro- OTRJ, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
....:... Nada mais havendo a tratar, está enCerrada 
a s_essão. 

(Levanta-Sê a sessiío às 17 horas ~50 mi
nutos.} 

DISCURSO PRONGG;\DOPELOSR. DIR· 
c:Ea CARNEIRO NA SESSÃO DE2J-9-87 

· E QGE, ENTREGA À REVISÃO DO OR;\
DOR, SERIA PCJBUO\DO POSTERJORMEf'l. 
TE.. --

0 SR. DIRCECI CARNEIRO (PMDB - SC. 
Pronnnda o s_eguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: _ 

O qi.le nos traz. _hoje, à tribuna do Senado, é 
a necessidade premente de registrarmos a preo
cupante_ devastação florestal que está ocorrendo 
em nosso País. Neste documento, trago uma série 
de informações de regiõ~s brasileiras, todas infrin
gindo o Código Florestal. Portanto, não deixando 
aquilo que o Código Floretal de reserv~ de cober
tura vegetal, passa por uma análise no Sul do 
nosso Pais-continente_. onde se verifica que, ape
sar de no Sul a lei determinar que no mínimo 
20% da cobertura vegetal se deixe coroo reserva, 
nós já estamos na marca dos 14,2%. Portanto, 
rião estamos mais com a cobertura .mínima ne
cessária estab~l~dda por lei. igualmente no Norte, 
onde o percentual é maior, de 50%, _não tem 
sido observado de forma alguma. 

O Sr. João Menezes- Permite-me-v. Ex' 
uma aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - E o que ve
mOs-é uma aevastàçao gênét~izadã ein diversos 
Estados da Federação,- que embora tivessem 
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grande reservas há alguns anos, hoje praticamen
te se encontram descobertos. 

Ouço _o nobre Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes- Eminente Senador, 
V. EX\' trãz à baila um aSsunto· muito falado nos 
jornais,. nas televisões e nas revistas, realmente 
existe pouca ação no sentido da defesa dessas 
idéias que se divulgam. Lá na Amazônia o aspecto 
é terrível, é mesmo impressionante. Vemos, por 
exemplo, uma mata enorme de pau-rosa que está 
liquidada, está desaparecendo. Bem como· uma 
grande produção, como das castanheiras. Ao lon
go, por exemplo, da estrada que vai de Alenquer 
a Óbidos tudo era castanhal, mas hoje não existe 
mais nada, porque foi tudo tocado fogo, destruído. 
Então, há uma destruição predatória da mata 
amazônica. E o pior de tudO ]Sso-é que exíste 
um tal serviço de reflorestamento que não reflo
resta nada, porque não fiScaliza nada, não impõe 
nada. Então, as pessoas obtêm projetas, os apro
vam com obrigações de replantar este ou aquele 
material, e nada fazem, a replantação não se faz. 
A repartição existe apenas Pro forma. Quando 
vejo V. EX' focalizar este assunto, acho que devía
mos realmente fazer coro com V. Ex• e procurar 
despertar o espirita do público. Não é pelo fato 
de termos uma enorme área de mata na Ama
zônia que podemos fazer uma derrubada preda· 
tória. Tínhamos que fazer uma programação, a 
fim de evitar que, a pouco tempo, espécies ex
traordinárias que lá existem passem a desapa
recer rapidamente. Muito obrigado a V. Ex- por 
conceder-me o aparte. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Incorpora· 
mos as observações, acrescidas ao início das nos
sas considerações, feitas pelo Senador João Me
nezes, e continuamos a anotar aqui, ahida que 
de passagem, alguns números que apenas ates
tam a realidade florestal do nosso Pais. 

Eu começaria, depois de citar o Sul, o nosso 
Estado de Santa Catarina, que embora ainda te
nha uma cobertura florestal de 33% do seu territó
rio, portanto, acima dos 20% exigidos pela lei 
doSu1 do nosso País, só existe essa rese!Va graças 
à região montanhosa do Estado, cujas terras não 
se_ prestam para a agricultura e, poratnto, é uma 
defesa que a própria natureza criou para as flo
restas. 

Não foi a consciência do homem catarinense 
que preservou a floresta, mas a própria natureza 
que encontrou suas formas de defesa. De modo 
que agora, neste momento, lá no nosso Estado 
já se avançam sobre essas áreas montanhosas, 
sobre as reseiVas indígenas que há, alguns anos, 
na década de 50, era 95% coberta por uma cama
da florestal com enorme riqueza de variedade em 
termos de germoplasmas, e, hoje, está pratica
mente dizimada, ou a caminho dessa yerdadeira 
insensatez que se comete contra a natureza. 

OUtros Estados como o Rio Grande do Sul 
e o Paraná estão em pior situação. Enq'uanto o 
Rio Grande do--Sul, p6i exeffiplo, deu cobertura 
floresta] de 9,8 milhões de he.ctares existentes no 
inJcio do processo de colonização, dispõe, hoje, 
apenas de 1,6 milhão. Essas reservas reduziram
se de 37% para 6% da superficie daquele Estado. 
De modo que é lamentável que esteja num nível 
tão baixo de 6%. 
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No Paraná, a devastação anual de 25 mil hecta
res de florestas nativas reduziu a cobertw-a natural 
de 87% do te-rritório a menos de 15%. 

Do Estado de São -Paulo resta somente 8,3% 
da cobertura vegetal original, da qual boa parte 

-· constitu!c_la por capoeiras e capoeirões; portanto, 
de certo modo, já devastado. Em Minas Gerais ... 

O Sr. Alufzio Bezerra - Permite-me V. Ex
um aparte, nobre Senad_or? 

õ SR. DiRCEU CARNEIRO - Concedo o 
apart~ ao nobn:;: Senador Aluízio Bezerra. 

O Sr. Aluízio BezeJTa - Considero que o 
pronunciamento de V. Ex-' é da mais alta impor
tância, nobre Senador Dirceu Carheiro, tendo em 
vista o resultado que a ação desordenada e indis
criminada do homem produziu sobre o Território 
nacional, no que diz respeito à devastação das 
nossas florestas de recursos naturais extraordi
nários.,_ Eu, após a minha primeira eleição para 
a Câmara dos Deputados, logo em 1979, pedi 
a constituição de uma comissão s·obre a devas
tação c_la_região amazônica, tal era a minha preo
cupação àquela época com projetas que ali se 
instalavam, sobretudo com a orientação de capital 
de multinacionais. E quando estava na ordem 
d_o d~a a Jari Aorestal, que compreendia uma 
área, que reivindicava uma área de 3.600.000 hec
tares do Estado do Pará, tive a honra de ter sido 
um dos organizadores da Comissão que visftou 
aquela empresa. Visitamos a área, e àquela época, 
antes da própria Jari, nós registrávamos a maior 
queima que houve na floresta amazónica de uma 
só vez, _constatada jnc_iusi_ve_ pelo Satélite, de 
12.000 hectares da Volkswagen, que queimava 
de uma só vez. E a Jari fazia desmates para outras 
iniciativas. A nosSã grande preocupação era por
que ali se instalava, com a Jari, um verdadeiro 
enclave em plena regiãO amazónica. Depois desse 
estudo da Comissão sobre a Devastação da Ama
zônia e_ um Seminário sobre a Amazônia; depois, 
ainda, de outro trabalho produzido com a partici
alho, para o Ministério da Reforma Agrária; depois 
que partiCipamos num trabalho sobre oS- desvios 
da SUDAM, numa Comissão Parlamentar d~ In
quérito também, as nossas conclusões, nobre Se
nador Dirceu Carneiro, são de -qUe devem'os ter, 
realmente, uma grande preocupação com relação 
ao problema da devastação do noss_o País. Tenho 
ouvido muitos dizerem que a Amazónia é uma 
grandE: flOresta, que jamais terminará. Mas, pelos 
atuais cálculos do índice de devastação, se esse 
índice continuar na mesma voracidade do mo
mento, daquí ã 30 imos não existirá mais a Flo
resta Amazônicã.. Acabei de chegar do meu Esta
do. agora há pouco, e tive informações_ de que, 
na área_de Rori.dônia, não há somente o problema 
da devastação da grande floresta em si, mas, so
bretudo, a retirada violenta das madeiras nobres, 
como o mogno e o cedro que estão sendo todas 
exportadas em pranchas para o exterior. E a retira
da d.,_s madeiras se processa de tal ordem, que 

_ tiv_e a _informação de gl!e __ 300 serrarias que se 
instalaram na cidade de Vilhena, produzindo um 
rápido crescimento econômico, estão em falên
cia, justamente porque, segundo informações de 
órgão de crédito local, foi retirada toda a madeira 
nobre que estãva ao alcance de equipamentos 
mais modernos. Esse fato está ocorrendo no meu 
Estado. O Governador Aaviano Melo, preocupado 
como problema, adota, medidas em consonância 

com as que estão sendo tomadas em toda a Ama
zônia, não somente contra- ã devastação em si_ 
mas particularmente contra -a- retirada das madei
ras nobreS_,_ pois, pela voracidade da eXportação 
dessas madeiras, daqui a pouco nada nos-restará. 
Portanto, parabenizo V. EJC~o; pelo oportuno pro
nunciainentõ que faz nesta tarde. Conhecemos 
o seu posicionamento e entendemos que deve
mos, sim, criar mecanismos legais apropriados, 
tanto para conter a devastação em.larga escala 
das reservas que temos, como, também, para 
controlar as madeiras nobres que ainda temos 
em nossas florestas. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - O~_ registres 
qUe V. Ex~ e -o Senador JoãO MenezeS fiZeram 
sobre essa realid_ade amazónica, devem ser real
ffienté uina -preocupaçtio de todos os brasileiros, 
não apenas dos que moram, lutam, trabalham 
e constroem o nosso País a partir da Amazônia, 
mas de todos os brasileiros, dos mais diversos 
pontOs do nosso País, porque realmente essa flo
resta é um património desta Nação brasileira e 
indiretamente um património da humanidade. 

Por outro lado, continuamos com màis algu
mas referências numêricas de áreas dos Estados. 

Em Minas Gerais, apesar da proteçao natural, 
representada por extensas áreas montanhosas, 
como em Santa <:atarina, seria: necessária o· re
plantio anual de .1 90 mil hectares, numa desespe
rada tentativa de restabelecer o equilibrio entre 
a oferta e_ a demanda do abastecimento de ma
deira. 

Ao Espírito Santo, restam exíguos 13,7% de 
florestas nativas, apesar dos ingentes; esforçOs de
senvolvidos no sentido de preservai o que resta . 
da Mata Atlântica. A transformação das matas da 
Fazenda Klabin, erri "área de preservação pe[ma
nente", logrou proteger espécies em extinção e 
o equilíbrio ecológico que se encontravam grave
mente ameaçados. 

O EstadO dõ -Rio de Janeiro conta com pouco 
mais de 19% de cobertura vegetal, o q_ue corres~ 
ponde a 829.700 hectares daquele terlitório. 

O Sr. João Menezes- Permite V. EX' outro 
~parte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Com muito 
prazer, ouço V. Bc.7/ 

O Sr. João Menezes- Desculpe estar inter
rompeii.dO v: EX1'Eãsfem zoilaS tambêm ainda 
na Amazônia, em Marabá, onde destruíram todos 
os seus castanhais. Estão trans(ormando a flo
resta em paStagens. O pior de· ttido isso é que 
havia no Xingu uma colónia agrícola denominada 
T ucumã, onde se _i_nstalaram posseiros, -morado
res, plantadores. Obteve-se a maior quantidade 
de produção de arroz sequeiro. Eu visitei a região 
e vi. Hoje, está tudo destnúdo, ou está~ se destruin
do. O que acontece? Estão acabando com a mata 
toda dessa região do Xingu, que pertência à An
drade Gutierrez, e agora a Andrade Gutierrez já 
quer vender para o Governo essa propriedade, 
ao invés de cuidar e manter ali o reflorestamento, 
a plantação, a agricultura, o que se queira fazer. 
Mas não! Fez-se a invasão, não sei se_ com o 
cons_entimento ou não da Andrade Gutierrei:, e 
retira-se toda a madeira, destruindo toda a mata. 
O mais grave é que o fato é nOticiado pelas emis-

--saras de televisão publicado em revista e Jornais 
e não _é tomada uma s6 providência. De maneira 
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que, interrompendo o brilhante discurso que V. 
EX faz, quero deixar também aqui registrado este 
fato referente à propriedade Tucumã, porque é 
um fato criminoso _que se está realizando nessa 
zona do meu Estado. - -

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. PresidEm
te, Srs. Senadores, ·a propósito do aparte oferecido 
pelo Senador João Menezes, em certa oportu
nidade, como curiosidade matemática, fiz alguns 
cálculos sobre as reservas hídrtcas da Amazônia, 
que somam, nada mais, nada ffienos que 20% 
das reservas hídricas de água doce do Planeta, 
e verifiquei que, se fosse estabelecida uma grande 
pis_ckultura de dimensões c_ontinentais na Arriazc). 
nia, utilizando apenas as suas águas ·naturais de 
superficie, poder-seAa produzir mais protetna do 
que derrubando toda aquela floresta e transfor
mando-a em pastagem para bovinos. Ao se des
truir a floresta, destl:lJir-se-ão aqs rios em_ seguida. 
Pelo que se conhece da regfao amcu:õnic<:~~_ ela 
não tem uma estrutura de sob capaz de resistir 
à erosão ou a uma circunstância de clima sem 
a floresta. 

Por outro lado, ao se desenvolver a pisdcu\tua, 
que também produz proteína nobre,_ se prese r-_ 
varia toda aquela cobertura vegetal, aqueJa reserva 
tmensa, com inúmeros signifiCadõ:S para a <:iên
cia, para a tecnologia e para a hwnanidade. Pode
ríamos preservar tranqüilamente a floresta, com 
o uso, talvez, muito mais apropriado, que mais 
o nosso futuro poderá. dizer do que no- presente 
estamos dizendo. 

O Sr. Leopoldo Peres- Permite V. Ex" u_m 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Ouço V. i;:x' 
com prazer. 

O Sr. Leopoldo Peres- Nobre Senador Dir
ceu Carneiro, a meu ver, o discurso de V. Ex' 
levanta um dos tenias mais dramáticos à~ _vida 
deste País. Realmente, as florestas estão sendo 
destruídas, começando agora a destruição da Flo
resta Amazônia. V. Ex' sabe que a nossa formação 
florestal é frágil e que desbastada a floresta, fatal
mente levará a morte do rio. Mas afinno a V. 
~ que,- no 'dia em que o rio Amazonas desapaw 
recer, antes de secar a última gota d'água da 
grande bacia hídrogi'áfica, terá secado tamBém 
a última lágrima nos olhos do último homem 
sobre a face da terra. Estamos caminhando para 
a destruição do Planeta qüe-nos sustenta, ifhatu-: 
reza que nos criou, o mundo que devíamos amar. 
Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - As observa· 
ções do nobre Senador retratam a real gravidade 
da questão florestal que ora estamo-s trazendo 
sob forma de reflexões superficiais. 

Lembraríamos que a agricultura nadonal conti
nua tendo na madeira, especialmente sob a forma 
de lenha, o principal combustível, COIT!_ a partic
pação na geração de calor em tomo de 98%. 
Os 2% restantes distribuem-se entre carvão vege-
tal, gás liquefeito e petróleo. -

A utilização agrícola da madeira (lenha mais 
carvão) foi estimada, no fnícío da década, em 
cerca de 155,5 milhões de metros c:úblcos. Esse 
consumo representa um desmatamento _médio 
anual estimado em 1 milhão de hectares para 
o Nordeste; 340 mil hectares para o Sudeste in
cluindo-se, para essas duas regiões, floresta den~ 
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sa, ceriado, caatinga e floresta plantada e 350 
-ffiíl hectareS para O Sul, englobando florestas den
sasepJantadas. 

_ Ainda conforme estudos di\IU1gados pela FAO, 
~9 o N9rdeste, à exceção do Maranhão, o Su
deste e o SuL se encOntram em "situação de penú
ria! os recu~PS. de lenha se esgotaram a tal ponto 
que -a população não está em condiÇõeS O e satis~ 
fazer as suas necessidades mínimas". 

A Região Sul ocupa a segunda posição como 
cons1,1midora de gás liquefeito de petróleo na agri
cultura, absorvendo 61 inil toneladas desse com~ 
bustítvellfquido, e 46,2 milhoes de metros cúbicos 
de lenha. O Paraná consome mais de 17 milhões 
de metroSCúbicos de lenha; Santa Catarina, mais 
de 1 O milhões e Rio Grande SOl, mais de 18 
mUhões. 

De modo que, nessa região, ci Estado do Rio 
Graii.de do S_ul é o que apresenta maior déficit 
de lenha, em razão do ~::sgotamento de sua caber
tufa vegetal. 

'Cfuantó iió EStado de Santa Catarina, são pouco 
expresSivOS tanteiã-disponibilidade quanto o Con· 
sumo de madeira, de eucalytus. registra-se dis-

- ponível na média <:~nua! de 864,8 mil metros cúbi
cos e um consumo de 339,8 mil metros <::úbicos.. 
· O estoQue líquido foi de 2,1 milhões de metros 
cúbicos, conforme estudos da Coordenadoria de 
Agi-Oenefgiã -do Ministério da Agricultura. 
- Já o estQque disponível de pinus é de 48,2 

milhões de metroS cúbicos, desproporcional, porM 
tanto; aCsTiíver~fdo Consumo atuãl de 1,4 milhão 
de me~ c:®rcos;·comPrometidos com a indús· 
tria de celulose do Estado. 

Ainda conforme o Ministério da Agricultura, 
Sãilta Catarina apresenta _potencial de residuos 
a e serrana na ordem de 1,2 milhão de toneladas 

-secas anuais, passíveis de Serem utilizadas para 
a Substituição do óleo cÇ>mbU.stítvel consumido 
atuaJmente. 

Em termos nacionais, desejanao-s~ repor o 
desmatamento anual, para fins- ehergéticos, seria 
necessário implantar 45 mil hectares por ano. Co
mo a implantação média anual, nos último quinze 
anos, foi em tomo de 9,5 mil hectares, está ocor
rendo um déficit anual de reposição da ordem 
de 35 rn_il he:ctares. 

Uma re.ssaJva, no entanto; deve ser apresentada. 
Ao se tra_tar da recomposição de matas ciliares, 
não se _pode pensar na implantação de uma única 
espécie, como eucalipto ou "pinus". já que o solo 

- irá produzir mã.deira por um período muito limitaM 
do. Esse tipo de reflorestamento s6 se presta ao 
atendimento da dem-anda industrial. 

A recomposição das matas ciliares somente 
pode ser obtida através da variedade de espécies 
que apresentam raíZes resistentes à umidade e 
que, além disso, componham faixas de vegetação 
típicas de cada região. 

Outro as-PectO que deve ser ressaltado, Sr. -Pre
sidente, é o dã"iniportâricia das florestas tropicais. 
_Sào áreas de grande valor ecológico, caracteri~ 
. ~das por dois aspectos principais: alata taxa de 
cresdrrierltó da-vegetação e_ grande diversidade 
biológica. A riqueza dessas flOreStas, em espécies 
~mais e veg_etais, é uma das principais razões 

-que elevam coT)selV~cionistas e biólogos a deseja· 
rem sua preservação. 
-~-50% de todas a_s espécies existentes nas 
areas, a Amazônja sozinha rePresenta 1 milhão 
de espécies de animais e vegetais, 1.800 espécies 

de pássaros, 2.000 espécies de _peixes, 4 vezes 
mais do que a_ 8/,l!cia do Zaire, 8 -vezes ri1ais do 
que a Bacia do Mississipi e 1 O vezes rriais do 
que toda a Europa. 

Apenas 1% dessas espécies foram estud~das 
quanto à sua utilização econômica; razão pela 
qual os cientistas afirmam que essa área é o maior 
~e~ervatórío genétíc:o do P(aneta. 

O Sr. Nelson Wedekln - Permite V. EX um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Com muito 
prazer. 

O Sr. Nelson Wedekln- Em priineiro lugar, 
queria cumprimentar V. EX' pela atualidade e atê 
pela urgência desse pronUnda"fnEmto. Creiõ que 
V. Ex--traz a esta Cãsã dados que ·são estarrece-
dores, são dra,mátfcos, como- afirmou alguém que 
me anteceçleu~ que tratam, afinai de· COntas; não 
da preservação do meio ãrclb-Letlte, não apenas 
de preocupações ecológicas, mas, creio eu, trata 
da sua essêncla, em últirfla análise, da própria 
existência da vida do homem-Sobre a·lerra. Que
ria também testemunhar sua -CoiltinUãâa preocu
pação com os assuntos ambientais qUe não silo 
desse pronunciamento de hoje. Clesde o tempo 

- em que V. ~-era Prefeito de Lages - um dos 
exemplares e um dos grandes prefeitos cjUe aque-
le município teve - não apenas nos seus discur
sos, nos seus pronunciamentos, mas também na 
sua prática levou a efeito m~idas, cuidados e 
providências que diziam respeito à preseM.ção 
ambiental. O mais impressionante _disso tudo é 
que essas grandes queimas a destruição das co
berturas florestais 09 nosso E:rtado, nos Estados 
do Sul e também- _Oa AmaZônia, não se -fazem 
para beneficiar milhões de bfaslleiros que precisa
riam daquela terra para dela tirar o próprio susten
to. Quase sempre, tantos maiores são os grupos 
econômicos. tanto maiores são as multinacionais 
que promovem essas queimadas e essa destrui
ção do meio ambiente; tanto màiores são essas 
erripresas, maior é a destruição ambiental, maior 
é o descuido, maior é a ~altã. ae zelo por essa 
·que-stão e levantada por V. Ex", que é esSendal. 
Se pelo menos essa destruição se desse e nesta 
terra se assentas-Sem os milhões de brasileiros 
que hoje clamain~-que-hOje,-cõin toda urgência, 
reclamam a realização da reforma agrária, pelo 
menos essa destruição teria, um sentido mais hu
mano, mais social, mas de encontro aos intereS· 
ses da maioria dos brasileiros. Por isso, queria 
não apenas cumprimentar a V. Ex", mas me aliar, 
aliar a minha voz a essa advertência que V. EA_; 
faz nesse momento, cheia de dados multo preci 
sos, com muitos detalhes, e que demonstra c: 
conhecimento que V. Ex" tem desse assunto, tc:
no a dizer, sempre objeto da sua preocupaç?k 
e do seu cuidado ao longo da sua vida púbJic;~; 
Os nieus cumprimentos, Senador Dirceu Cair.c: 
ro. 

O SR. DIRC::EQ CARNEIRO -Agradeço •• 
_ $~nadar Nelson Wedekin as palavras, indusi'Y< 

generosas, em relaçã_o à nossa participação. 
E este reservatório- genético de valor lncalct! 

lávet está sendo devastado em -aproximadamef!t 
1 milhão de he_ctares por ano. 
__ De modo que, ao lado do privilégio de tennc. 
no nosso Território a maior floresta tropical (!_. 
Planeta, está a responsabilidade nossa em pres€-. 
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vá~la ou destruí-la. Cabe-nos uma reflexão e, mais 
do que uma reflexão, atitudes_ e ações sobre um 
quadro tão dificil. 

O argumentO de que outras cobertufas vegetais 
permitem a mesma evaporação que as florestas 
nãÇ? procede. 

As pastagens, retomam 40% das chuvas rece
bidas na forma de evaporação; ao solo nu, apenas 
30%, enquanto as florestas tropicais devolvem 
à atmosfera 50 a 90% das chuvas recebidas, em
bora muitos aspectos da relação clima-florestas 
tropicais ainda sejam controversos. a sua influên
da no clima é inegável. 

O desmatamento, Sr. Presidente, reduz a umi
dade da atmosfera e, conseqüentemente, diminui 
a precipitação pluvfomébica. Esta redução afeta 
a floresta remanescente e dificulta a recompo
sição da área devastada, ocasionando um efeito 
em cadeia, de conseqUências imprevisivejs, a mé
dio e longo prazos. 

Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, é de fun
damental importância que se detenha essa devas
tação desenfreada, que tende a transformar imen
sas áreas do território nacional em desertos. 

Recentemente, recebi documento da cidade de 
Biumenau, alertando "quanto aos riscos ambien
tais e sociais de toda e qualquer autorização de 
desmate" nas montanhas que compreendem um 
importante segmento da Serra do Mar, no Vale 
do Itajaí- "um dos trechos mais frágeis da Serra 
do Mar, em todo o Brasil". 

As encostas dessas montanhas formam as ca
beceiras de importantes mananciãis que vão ba
nhar diversos municípios catarinens_es.-

Os solos dessa região, de topog"rafia bastante 
acidentada, com área superior a 60.000 hectáres, 
são extremamente sujeitos à erosão e a desliza
mentos e, conseqüentemente, a graves danos 
ambientais. 

O citado documento aponta o flagrante desres
peito à legislação vigente, no que concerne aos 
planos de_cortee de substituição de árvores cente
nárias. E alerta: 

"'A extração de madeira e outros usos da área, 
em face das suas conseqüências para a socie
dade, caracterizam o uso nocivo da propriedade, 
através do desaparecimento de espécies animais 
e vegetais, da violenta erosão e conseqüente asso
reamento das áreas desnudas, de difícil recupe
ração, destruição do solo, prejuízo a mananciais, 
degradação genética das espécies arbóreas, e tan
tas outras conseqüências." 

Essa denUncia, Srs., encaminhada a autorida
des estaduais e federais, pondera que "de pouco 
adianta 6rgãos como o DNOS cosumirem vulto
sos recurs_os na construção de barragens, alarga
mento de rios e outras obras, se o controle do 
desmatamento não existe no resto do vale", da 
forma equilibrada como vem sendo feito em Blu
menau. E termina por exigir, "de todos os causa
dores de danos ambientais na região mencio
nada, a recuperação adequada das áreas degra
dadas". 

Um outro documento, encaminhado pela Asso
dação de Preservação do Meio Ambiente do 
Alto Va1e do ltajai, denuncia situação ainda mais 
grave em Ibirima, também em Santa Catarina 

Naquele município, está a Reserva "Duque_ de 
Caxias", com área "de 14.000 hectares _de terras 
férteis. Lá vivem 1.500 índios das tribos GUarani, 
Xokleng e kaingang. A faunã eeytá quase extinta 
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e o pouco que resta da flora é rica em madeiras 
de lei, como: canela, peroba e sassafrás. 

Quero l~r pai-a v. Ex"' um parágrafo dessa cor
respondêncía. 

"Em 1950, 95% di! área da reserva era com
posta de matas; em 1980, caíra para 85% e hoje 
restam apenas 40%. O desmatamento continua 
intens_o em toda a área, principalmente às mar
ge-ns dos rioS e nos locais de acesso fácil. A conti
nuar no rftimo atual, chegaremos ao final de 1987 
com, no máximo, 5% de matas, em toda a área." 

SeQUndo" a ASSociação, eSsa destruição é con
seqüência da união_ de quatro forças poderosas: 
a ignorânCia-dos fildios, a ganância de madei
reirOs ineS:cruJ)UlosoS, a incOmpetência dos g_o-
vernanteS da NOva República e a inoperância dos 
órgãos de fiscalização, como a Funai e o IBDF. 

Sr. Presidente, ressaltei, no início deste pronun
ciainerito, que o Estado de Santa Catáriha conta, 
ainda, com reservas que excedem 33% do seu 
territ6rio, graças às extensas áreas montanhosas. 

À medida que o desmata_mento se processa 
de fcirma deScontrolada, serão inevitáveis os deslí
zBmentos de terra, o assOreamento dos rios e, 
cqn_seqüentemente, as inundações. 

Todos ainda nos recordamos das enchentes 
que assolaram o território catarinense entre 1983 
e 1984; prejUdicaram, praticamente, toda a eco
nomia regiona1, chegando a imobilizar 80% da 
estrutura produtiva. _ 

Mais de 11 mil empresas foram atingidas pelas 
águas, em 1983, acarretando um prejuízo de 500 
milhões de dólares. Já os danos ocorridos em 

-1984. uitrãpaSsafã-m os 200 bilhões de cruzeiros 
- 200 milhões de cruzados, em moeda atua1. 

_Tais catástfofeSjlãO deve_m r~_F~tir, nem em 
Santa Ca1ãríria, _nem em parte alguma do território 
nacioõal, principalmente se tiverem como razão 
o descaso das autoridades legalmente constituí
das. 

Torna-se urgente o fortalecimento dos órgãos 
__ e entidades empenhados na proteção ao meio 

ambiente. É indispensável, outrossim, a partici· 
pação efetiva dos técnicos do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvímento Florestal na implantação da 
reforma agrária, para que esta se cumpra sem 

- infiiriQir õ Código Florestal. 
Sr. Presidente e Srs. Senaacires, é hora de res

guardarmos o território nacional da ação preda
tória dos gaflanciosos e dos_ irresponsáveis. 

É nosso dever legar às futuras gerações a terra 
fértil e generosa que recebemos de nossos pais. 

Compete a nós, Srs. Senadores, legítimos re
presentantes do povo, impedir que o solo pátrlo 
se transforme em um imenso saara brasileiro. 

De modo que é inaceitável o argumento de 
que aquela floresta natural possa ser substituída 
por outra cobertura vegetal ou por outras cober
turas vegetais que cumpririam funções semelhan
tes. 

De forma que, apesar de não se ter profundos 
estudos sobre essa questão vê-se que o argu
mento não prOcede. 

Vimos pelas redes nacionais de informação, 
neste fil'!l de semana, pelo documento de satélites. 
que foi exibido na televisão, e que todos os bra!:i· 
leiros tiveram a oportunidade de ver, o problema 
da Amazônia. Eu pessoalmente, estive no Instituto 
de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos 
e verifiquei as fotografias de satéütes e os docu· 
mentos. Uma das coisas que mais chamava a 

atenção e nos preocupava era esta realidade da 
devastação das florestas na área da Amazônia. 
Ao ouvir as palavras de cientistas nos afirmando 
que se não forem tomadas medidas concretas 
vamos ter a Floresta Amazôniça extinta, ao fmal 
de um século, é algo que não pode passar desper
cebido. 

O Senado Federal, através da sua Mesa Dire
tora, deveria acionar, de a1gum modo, algo no 
sentido de despertar a consciência_ das autori
dades brasileiras, municipais, estaduais, legisla
tivas, executivas e judiciárias. fazendo circular al
gum documento sucinto e objetivo neste sentido; 
o que também esperamos fazer junto à Presi
dência da República, no sentido de que aciohe 
os seus organismos de ExeCutivo para tomar al
guma medida concreta neste sentido. 

Para finalizar, quero registrar aqui um veemente 
pfotesto pelo não provimento-dos cargos de Dele
gado do IBDF, por quase um ano, em Santa Cata
rina, e também pelo delegado do Ministério da 
Agricultura, pois já decorreram meses que esses 
dois organismos lá em nosso Estado estão acéfa
los. Portanto, é insuportável o descaso adminis
trativo das autoridades governamentais da área 
federal, que, diante de problemas dramáticos, co-
mo este que acabamos de irazer aqui, não têm 
condições de prover elementarmente os cargos 
qU:e estão vagos há quase um ano. _ 

Os nossos agradecimentos ao Sr. Presidente 
e aos Srs. Senadores. (Palmas.) 

INSTITUTO DE PREVIDÉ'ICIA DOS 
·CONGRESSISTAS 

4• Reunião Ordinária, realizada 
em 20 de agosto de 1987 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete 
horas, sob a presidência do Senhor Deputado 
Gustavo de Faria e com a presença do Senhor 
Vice-Presidente Senador Odaclr Soares e Senho-
res Conselheiros Senador Antonio Farias, Depu
tado Antonlo de Jesus, Deputada Anna Maria Rat~ 
tes, Dr. Antonio Geraldo Guedes, Senhor Manoel 
José de Souza e Senhora Léa Fonseca da Silva, 
reóne-se, ordinariamente, o Conselho Delibera
tivo do Instituto de Previdência dos Congressis· 
tas-IPC, a fim de tratar de assuntos diversos. 
Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Se
nhor Presidente inicia os trabalhos dando ciência 
aos Senhores Conselheiros das gestões que estão 
sendo feitas jLJ_!l_to ao Presidente _da Câmara dos 
Deputados, no sentido de _destinar ao IPC o vigési
mo quinto e o vigésimo sextO andares do Anexo 
f, a fim de propiciar ao Instituto instalações mais 
adequadas ao desenvolvimento de suas ativida
des. Salientou ainda o Senhor Presidente, que 
o Deputado Ulysses Guimarães mostrou·se sensí
vel ao pleito, comprometendo·se autorizar o pedi· 
do do IPC, tão logo sejam concluídas as obras 
de reforma dos dois pavimentos. .O Senhor Presi
dente procede a distribuição dos processos aos 
seguintes relatores~ Conselheira Léa Fonseca Sil

-va, processos refr:rentes a Averbação de Mandato, 
a saber: Alvaro Antonio Teixeira Dias {n? 1 225/87), 
Benedita Souza da Silva (n' 1119187), Ivo Anun
ciato Cersosimci (n9 1223/87), José da Conceição 
Santos (n~ 1168/87), Luiz Alberto Soyer (n? 
1269/87), Luiz Otávio Zizá Mota Valadares _(n~ 
1266/87) e Messias Soares da Silva (n• 1161/87), 
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todos com pareceres favoráveis; ainqa à Conse
lheira Léa Fonsec::a Silva os processos de Corices~ 
são de Pensão, a saber: Ovília de Alencar Lino 
(n• 1162/87), Mário de Melo Franco (n• 969/87) 
e Maria do P~rpétuo Socorro Carvalho BitteriC:oUrt 
(n~ 1121/87), com pareceres favoráveis; Çonse
lheiro Manoel Jo_sé de Souza, Processos de Auxi
lio-Doença, a saber: A:I.pr GigUÓtti (n~ 1226/87), 
Edson Paulo Pacheco Dutra (n' 1139/87), Galüeo 
Nascimento (n" 1280/87), Gilda Mosc:oso Rubino 
(n9ll69/87),João Nelrelli Filho (n<:>1267/á7),Jo
sé Alves Torres (n"_ J 195/87), José Pedro d~ ~ouza 
(n9 1165/87), José Ref18n Vasconcelõ _ÇaJbeifos 
(n9 1163/87), Lúcia_ Beatri,t_6arros Grosnef (no 
1222187), Lúcia &ltitOs:Tómelin (n" 124.5/87}, Ma
ria Aparecida Neves da Cunha (n? 1158187), Nar
dso Mendes de Assis (n.!_ 1268/87), Roberto João 
Pereira Freire (n~ 11 05/87) e W~demar Silva Falho 
(no 1164/87), com pareceres .f~voráveis; foram 
ainda distribuídos ao Senhor Conselheiro Manoel 
José de Sq_uza~ 9S$guintes processos:_ c;le CpiJ· 
cessão de Pensão requerida por Josê de Maga
lhães Pinto (no 1141/()7) e de Conces.São de .Pecú
lio a Maria do PerpétUo SocoJ:'('o Carvalho Bitten
court (n? 1123/87), beneficiáría de Fábio Pereii-a 
de Lucena_6ittencourt, ambos com pareceres fa
voráveis. Colocados er:n discussão, foram todos 
aprovados por unanimidade. A seguir, 6 Sinhor 
Presidente disignou o Senhor Conselheiro Anto
nio Geraldo GUedes como relator das PrestaÇões 
de Contas dos meses de junho e julho, que foram 
aprovadas pelo$ presentes. Em continuação, fo
ram ainda apreciados e aprovados os processos 
de inscrição dos seguintes segurados facultativos: 
Abdoral Gomes,· Alcindo de Arruda Pinto Filho, 
Alencar Garcia dos Santos; Alexandre Lúcio Fon
seca, Ana Rita de Almeida França, Angela Maria 
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P~ulo f?~rl;JiO Silva dos Santos, Pedro Cardoso 
Sántaíi.a, Rãimundo Lopes de Alencar, Rairgundo 
No nato Santas _CaStrQ, EQbsori -sil'ieira Car:Valho, 
ROSangé1a~ Alves de Araújó, Salvador Roque Ba~ 
tista Júnior, Sani:oel Otacilió dé Mora!=! S. Sebastião 
Alexandrino da Silva, Silvio_Ric-~éio fogà.Ça Hofs· 
tatter, Solange AIÇrJSO de Azeyedo, Sonia Maria 
Avila, Sueli Bispo MonteirO, Su~y Lopes Pereira 

dos RélS, iãnnra-con.ceic;ão_Barbosa Vie.ir?~, Tahis 
Helena Souza Maunno, Valdelice de Almeida Pe

-!'eira, VwalQo de Sarit'Anna,~ Walter ~chtemacht 

GalVao, Antonio Bispo de Miranda, Antonio Carlos 
RiOS LoUreirO, Antonio C"ãrlos Soares, Antonio de 
Assis Silva, Carlos Adalberto de Souza_ Laç_eràa, 
Ccirlos "tJenrlque Nascimento. Cecilia Maria Luli, 
çrcero~Severiano clà Silva, Célia Maria Ramalho 
~~~Sta'.-D~'!';id i::d_uardo Almeida Mãsêar-enhas, -D'ir
-~eu Gonçalves da Silva, ,Dirceu Ventura Teixeira, 
Edelson Galdino da Silva, Eli Ferreira da Costa, 
Eliari.e Maria Costà de Paula Brandão, Elimara 
MOreii'ã. Barreto, Eliseu do Vale SantoS, Eliza Pe
nha deúmã. GiesJer, Elizabeth Machado. de Matos, 
~_Hrípedes Mai;Jalhães da Silva, Fábio Ramos de 
lva, Aorêndc Edvaldo de Brito, Aorisvaldo dos 
Réis, Geralda_l':er_eira LemoS, Geraldo Pereira Tei
iéíra, GeiSõtlVãleritim, Gilson Souto Pereira, Gio

-Vani_ Pretti, Gregório Victor de Caldas Rodrigues, 
HqffândO RodrigueS -ae-"Menezes; Jandira Emília 
P. de Almeida, Jq~o Carlos de Medeiros Carneiro, 
Joares Antonio CaoVi~a •. José Andrade Lopes, Jo
sé. Batista Pereirã Caputo, Leonardo Costa $chu
(er,._Leon Diniz_ de Bairos, Undoaite Antonio de 
Moraes, Lourde.s.. B901tempo de Mendonça, Lucia 
Helena Çhiarini, Lucy Rornan Bertolini, Luiz Alber
fo Scoli_eld Berbet, Luiz Càrlos-Rodrigues Teixeira, 
Luiz.<Jey~do SantoS-Nascimento,_Maicelo Azeve
do Larroy~d. Maria Adelaide_ CarVá.JhO-a e So:uza 
G(lrilfnaro, Maria de Fátima_ da Sifva Palmeira Ri_
Jieiro; Maria de LOurdes Olíveira, Maria Helena 
CoUtinho de Oliveira, Maria Izole_te de Sousa Pires, 
J1aJ:ia R_egina Pellini Sreln; Mariene"-Gornes de An
drade, Mário Teixeira Filho, Mauro Cunha Batista 
de Deus, Nelson Moreira Gor:nes, Neudson Alves 
Ara!llC?! Neuza María Uma: Barreto,_ O da ir Alves 
de Olivejra, Odulia Capela Barroso, Orca li no Viera 
'da MotO,-OZelita Marceliriô de_ Arruda, Paulo Au· 
gusto GUimarães de Sousa,, Paulo Costa e Silo~.:: a, 
Paulo dos Santos Costa, Paulo ROberto Mendes, 

-Meliga, _Wifna Carvalho de Oliveira e WilsOn -ae 
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Godoi Falleiros. Nada mais havendo a tratar, é 
encerrad<Í às d~oito hOraS e dez minutos. E,-para 
cOnstar, eu, Arnaldo Gomes, Secretário, lavréi a 
presente átã cjué, ·depOis de lida: e aprbvada, será 
assihada pelo Senhor Presidente. 

PARECER DO CONSElHO OEL113ERATIVO 

O _Conselho Deliberativo do Jristítuto de Previ
dência dos COngressitas, 'riôs'ter_rl!Q§. da compe
tênc:ia_estabele~da pelo Ait. 12, hem "ln'" da Lei 
n• 7.087 de 29 de_dezembro de !982, tendo pro
cedido ao exame do Balancete_Patri_monial e do 
õemonstrátivo das Receitas e Despesas referen
_t~s ao petíodo de 0[01. a 31.08.()7 e dO Demons
trativo dà.~ Receitas ·e .Despesas do mês de agos
_to/87, é de parecér-q\ie os mesmos se enc.antram 
COJ.retos e !'!fTl: bga ordem, satisfazendo, assim, 
as exigências legais. _ _ --

Brasília DF, 30 de setembi-!;>_de 1987.- Sr. 
Manoel José de Souza, Conselheiro:__ Dr. An~ 
-tOOio Geraldo Guedes, Conselheiro-Ora Lêa 
Fonseca SDva, Conselheira- Deputada Alma 
Maria Rattes, Conselheira ~ Deputado Lulz 
Marques, Conselheiro - Deputado Antonio 
de Jesus, Conselh_ei{o. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLII- N• 69 QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 1987 BRASiuA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 7• REUNIÃO, EM 6 DE 
OUTOBRO DE 1987 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1. -Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para a abertura 
da sessão, e convocação' de .se~o extraor~ 
dinária a realizar-se quinta-feira, dia 8, às 1 O 
horas fOm Ordem do Dia que designa. 

1.2-ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 
2- EXPEDIEI'ITE DESPACHADO 
2.2.1 -Oficio 
- N94l/87, do Prefeito Municipal de E.Stre-

- la; Estado do Rio Gra"nde do Sul, solidtando 
retificação da Resolução n9 14/87. 

3- ATO DO PRIMEIRO· 
SECRETARIO 

~!'I' 13, de 1987 

4-PORTARIAS DO PRIMEIRO
SECRETARIO 

- W 25 e 26, deT987 

_!j -::-PORTARIA DO DIRETOR·GERAL 

- N• 26, de 1987 

6-ATASDECOMISSÃO 

7-MESA DIRETORA 

8-ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

9-COMPOSIÇÃO DE COMISSÓES 
PERMANENTES 

Ata da 7'!- Reunião, em 6 de outubro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidênda do Sr. Francisco RoHemberg 

As 10 HORAS, ACHAM-SE; PRE:SE:NTESOS 
SRS. SeNADOReS: 
~rio Maia - Nabor Júnior- Leopoldo Peres 

-Aureo Mello- Odacir Soares- Ronaldo Ara
gão - Olavo Pires - João Menezes - AI.mir 
Gabriel --Jarbas Passarinho -=-:--Alexandre Costa 
- Edison Lobão - Chagas Rodrigues - Hugo 
Napoleão - Virgmo Távora- Cid Sab6ia de Car
valho - Carlos Alberto -Lavoisier Maia -Mar
condes Gadelha- Humberto LUcena- R~imun
do lira - Marco Maciel - Guilherme Palmeira 

- Albano_ Franco - Francisco Rollemberg -
l.,O!:JfJval J2aptista -:- Luiz Viana - Jutahy Maga
lhães -~-J~uy BaCelar ~GerSon Camata - J~o 
Ca1m_ón - Jamil Haddad - Afonso Arínos -
NelSOn Cam~rá- ftamar Franco - Ronan- TitO 
· :~evero Gom.eS ~ Femanc;!o He_nrique Car_~o~O 
- ~-uro BOrges- Iram Saraiva -=-lrapuan Costa 
Júnior - Pompeu de Sous_a - Maurício Corrêa 
- Meira Filho - Roberto Campos - Lourem
J?erg Nunes Rocha - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins- Leite Olaves -Affonso Camar-

go -José Richa -Ivan Bonato - Dirceu Car
neiro ;......... Nelson Wedekin - Carlos Chiarem -
JOsé rauJÕ Bis6f ~ J.Ose--Fqg~a.-- - -

o sR. PRESIDENTE (Fran~iScó Rouembe"rg-) 
____;A lista de presença ac_usa o _comparecimento 
de 57 Srs. Senador~. E:ntretanto, não há em ple
nário o quorum regimental para a abertura da 

-sesSão. 

Nos_!ermos do§ 29 do~ 180 do Regimerito 
!nterno; o expediente que se encontr:a sobre a 
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PASSOS PÓRTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

· Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
J?iretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- A Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se qolntaRfeíra, às 1 O horas, com a se._ 
guinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, ern turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 20, de 1987 (N':> 3/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Pre~idente da 
República, que dispõe sobre o aproveitamento 
dos servidores da empresa de engenharia e cons
trução de obras espectais SA-ECEX._ no d_epar
tamento de estradas de rodagem -.DNER, tendo 

-PARECERES, PROFERIDOS EM PLENÁ
RJO, FAVORÁVEIS AO .PROJETO E ÀS EMEN-
DAS. .. . 

-2-
Votação, em turno único, do PrQjeto de Lei d_a 

Câmara ri9 35, de 1987 (n..,. 5.532/B:t._ na Casa 
de origem), que dispõe sobre a profissão de traba
lhador de bloc:o e.. determina outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, PROFERIDO EM PLE
NÁRIO. 

-3-

Votação, em turno únic:o, do Projeto de Resolu
ção n~ 162, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 100.000,00 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL,PROFERIDOEMPLE
NÁRIO. 

-4-
Votação, em tumo llnico, _do Projeto de Resolu

ção n9 163, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de c:rédito no va]or corres
pondente, em cruzados, a 450.00ü;OO Obtigações 
do T escuro Na dona!- OTN, tendo 

pARECER FAVORÁVEL, PROFERIDO EM PLE
NARIO. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

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

ASSINATURAS 

Semestral ··············-·················~·._H~············4S:4 264,00 
Despesa c/ pos.tagem ............. :.~ .. --~·-··-~····---~:Qs_ 66?00 

(Via Terrestre) 310,00 
TOTAL 

Exemplar Avulso ................... v··••h···········n Cz$ 2.00 
__ Tiragem: 2.200.e~f?~plares. 

-5-
Votaçào, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 164, de 1987, _gue autoriza a Prefeitura 
- Municipal de Ubá, Estado de Minas Gerais, a con

tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do 
TesoUro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, PROFERJDO EM PLE
NÁRIO. 

-6-

Votação, em turno, do Projeto de Resolução 
n<? 165, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Vár~ea_ da Palma, Estado de Minas Gerais, 
ã OOhtratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 77 .067_,67 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, PROFERIDO EM PLE
NÁRIO. 

-7-
- Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção fl'? 166, de 1987, que aulorlza a Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus c;la Lapa, Estado ·da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 96.167,717 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional--: QTN, tendo 

PAREcER FAVORÁVEL, PROFERIDO EM PLE
NÁRIO. 

-8-
Vota!;ãO, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

-ção no 167, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
-dente, em cruzados, a 525.159,00 Obrigações do 
Tesouro Nac:ionai_-OTN, tendo 

-. PARECERFAVORÁVEL.,PROFERIDOEMPLE
NÁRIO. 

-9-
. -.. Votação, em turno (mico, do Projeto de Resolu
ção n4 16_8, de 1987, que autoriza a Pref~itura 
Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do 
_Norte, a contratar operação de crédito n9 valor 
correspondente, em cruzados, aOO.OOO,OO-Obri
QãÇões do Tesouro Naciona1- OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL.,PROFERIDOEMPLE
NÁRIO. 

-lO-

Votação, em tumõ único, do ~ojeto de Resolu
ção n9 169, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salto de Pi~apora, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valc;>r 
correspondente, em cruzados, a 11.457,62 Obri
gações do T escuro Nacional- OTN, tendo 

fARECERFAVORÁVEL,PROFERIDOEMPLE
NARIO. 

-11-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 170, de 1987, que autorila o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar, em c:::aráter 
'exCepdonal e temporariamente, o parâmetro es
tabelecido no Item III do a_rtigo_ ~ da Resolução 
n~ 62, de 2.8-10-75, modiflcada pela de_ n~ 93, 
de 11-10-76, ambas do Senado Federal, de modo 
a permitir o registro de uma emissão de 
36.730.000 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro......; OTRJ, tendo 

PARECERFAVORÁVEL.,PROFERIDOEMPLE
NÁRIO. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Está en_c:e_rrada a reunião. ~ 

(Levanta-se a 'reuhião às 1 O horas e 20 
minutos.) 

. EXPEDIÊNTE 
DESPACHADO NOS TERMOS 

DO § 2•, DO ARTIGO 180, 
DO REGIMENTO INTERNO 

OficiO n9 5(41, de 1987, do Prefeito Municipal 
de Estrela, Estado -do Rio Grande do Sul, solic:i
tando retificação da Resoluç!io n?_ i4, de, 1_987, 
que autorizou aquele Município a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz_$ 6.90622.8,00 . . - --

(Será incluído Óporttmamente effl Ordem 
-do Dia) 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N• 13, DE 1987 

_O Primei~o-secr~táfiO do Senad~ Federal, 
uSando da competência (llle lhe confere o artigo 
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137 do Ato n9 31, de 1987, da Comissão Diretora, 
e considerando o disposto no parágrafo único 
do artigo 87 do_ Decreto-Lei n"_4..3:00; de 21 de 
novembro· de 1986, alterado pelo Decreto-Lei no 
2.348; de 24 de julho de 1987, resolve: 

Art. 19 Os limites previstos nos artigos 18, 
19, 76, 88 e 117, do A1o n• 31, de 1987, da 
Comlssão Diretora, são fiXados nos seguintes 
valores, a partir de 1 ~ de outubro de 1987: 

"Art.18 ................................................................ .. 
1-...................................... o"·"-' ............................. .. 

a) convite- até Ci:$ 4.500.000.00: 
b)tomada de preços- _até Cz$ 

45.000.000,00; 
c) concorrência -a_ cima de C.z; $ 

45.000.000,00; 
u~ ....... , ..... o ....................... , ........ , .. , ..................... . 

a) convite- até Cz$ 1.050.000,00; 
---b-}--t-orna-àa--d.e- pr-e.ços- até Cz$ 
30.000.000,00; 

c) concorrência - acima de Cz_$ 
30.000.000,00"; 

"Art. 19. .. ....................................................... .. 
( - Para obras e serviços de engenharia até 
Çz$ 300.000,00; 
D- para outros serviços e compras até _Cz:$ 

45.000,00. 

"Art 76. A venda operar-se-á segundo 
os procedimentos licitatórios, no que couber, 
podendo a administração preferir o leilão, 
quando os bens, avaliados Isoladamente ou 
em lotes, atingir quantia não superior a cz$ 
6.000.000,00." 

................................................. ____ _ 
"Art. 88. O "termo de contrato" ê obriga

tório nos casos de concorrência, de tomada 
de preços e de dispensa ou_ inexigibilidade 
de lidtação, em que o valor do contratç> exce
da a Cz$ 6.000.000,00." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

PORTARIA 
N• 26, DE 1987 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no 
uso de sua competência regimental, RESOLVE: 

6esign-ar os serVidores CarlOs Ma9no Fagundes 
Franci, arquíteito, para integrar a Comissão Espe
cial destinada a re..illizar estudo_s e levantamentos 
com vi_stas a or_ientar o estabelecimento de crité
rios para padronização dos móveis para o Senado 
Federal e Carlos Roberto Marcelino, datilógrafo, 
para secretariar a referida comissão. 

Senado Federal, 1e de outubro de 1987.
Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretá
rio. -

PORTARIA 
N• 26, DE 1987 

-O Dlretor-Gera:J do Senado Federal, no uso· das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do em vista o diSposto rio artigo 482, parágrafo 
1°, do mesmo Regulamento, RESOLVE: 

Designar Fernando Silva de Palma Uma, Assessor 
Legislativo, Afrânio Cavalcanti Mello Júnior, As
sessor Legislativo e Aureliano Pinto de Menezes, 

_TécniCo Legislativo para, sob a presidência do 
primeiro, integrarem a Conlissão de Sindicância 
incumbida de apurar os fatos constantes nos Pro
cessos n•• 011490187-0, 013528/87-4, 
016324/67-0, 016294167-4 e 014843/87-1. 

Senado Federal, 5 de outubro de 1987.-José 
Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÁO DO DISTRITO FEDERAL 

-6• Reunião, realizada em 
25 de agosto de 1987 

.......................... , ......... -----·-·· --
k-de~~~;v~ i1~ras do dia vinte. e cinco de agos

to de rõil novecentos e_ oitenta e sete, na sala 
de reuniões da Comissáo, Ala Senador Alexandre 
Costa, presentes os Senhores Se_na_dores Meira 
Ftlho, Pfe$idente; Pompeu de Sousa e M_auricio 
Corrêa, reúne-se a Comissão do Distrito Federal. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os Srinhores Senadores Mauro Bene_vides, Salda
nha Derz~ Albano Franco, Iram Saraiva, Chagas 
RodrigUes, Alexandre Costa, Edison Lobão e Mau
ro Borges. Comparecem, também, a Convite, os 
Senho_res Deputados Jofran Frejat, Valmir Cam~ 
pelo, Sigmãringa Seixas, G:eraldo CamPOs, Au
gusto Carvãlho e Márcia Kubítschek e, ainda, os 
Secretários de Governo do Distrito Federal, Se_
nhores Carlos Magalhães, de Viação e Obras; 
Adolfo Lopes, de Serviços Sociais e Benedito Do
mingos, da Habitação. O Senhor PJesidente _abre 
os _trabalhos_ e _convida os Senhores Secretários 
de Viação e Obras, Dr. Carlos Magalhães _e Servi~ 
ços Sodãis, Dr. Adolfo Lopes que transmitem as
suntos pertinentes a transferência dos invasores 
da SQN 110, com explanação mfnudóSa -e bem 
detalhada, sobre a situaÇ_ão em que se encontram 
estes invasores; quais medidas foram adotadas 
e as que ainda o serão pelo GDF. Dando continui
dade, o Senhor Presidente concede a palavra, pela 

"Art. 117 ................................. __ _ 
1-........................ , .. c .............. ,., ___ _ 

«-................................... ____ .. _____ ~ 
III - obras e serviços de valor até Cz$ 
1.050.000,00." 

Arl29 Este -Ato entra em vigor na data de slia 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

Senado Federal, 19 de oytubro de 1987 -Se
nador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA 
N• 25, DE 1987 

O Primeiro-Secretário do Sen_adp Federal, no 
uso de suas atribuições regimentais, RESOLVE: 

Designar Wilson Roberto theod_pr_ç_._ Orione 
Duarte Maia e Benfcio Tavares da Cunha Mello, 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem 
Comissão Especial para revisão do lnqué.:~ Ad
ministrativo constante dos Processos n9' 
010277/84.1 e 019174185.3. · 

Senado Federal, 30 de se_terobro de 1987. -
Senador Jutahy Magalhães, Prime[ro-Secretá
rio. 
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ordem, e pelas interpelações, aos seguintes parla
mentares: Senadores-Mauffcio Corrêa, Pompeu 
de Sousa, e os Deputados: Sigmaringa Seixas, 
Augusto Carvalho, Jofran Frejat, Márcia Kubits
chek, Valmir Campelo e Geraldo Campos. Ehi 
segujda, o S~!lh_Qr Presidente franqueia a palavra 
aos presentes pela ordem; Representante da Inva
são, Senhora Maria do Barro, Sênhor Sebastlãõ 
Rios Correia, Padre Horta, Sehhor Freilenc::e Fran
ciscano, Doutora Herilda Balduino, Senhor Abrão 
Cavalcante e Senhor Francisco· Paraná. Os pro
nunciamentos .desta Reunião, serão publicados, 
na integra, em anexo a esta Ata, por determinação 
do Serihrir Presidente, Semidor Meira Filho. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu
nião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Se
cretário da Comissão, a presente Ata que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATADA & REUNIÃO ORDINÁ-
. _ RIA D.A COMISSÃO QO D!SJ'RIJQ FEDE, 

RAL, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 
1987, REFERENTE AOS PRONUNCIAMEN
TOS DOS SENHORES SECRET ÁRlOS DE 
SERVIÇOS SOCfA!S DR. ADOLFO LOPES 
JAMEL EDIM E O SECRETÁRIO DE VIAÇÃO 

- E OBRAS DR. CARLOS MAGALHÃES. DA 
SILVEIRA QUE PRESTARAM ESClAREO
MENTO SOBRE A DESTINAÇÃO DADA 
AOS INVASORES DASUPEROOADRANOR-
1E 110. 

Presidente: Senador Meira Alho 
Vice-Presidente: Senador Edlson Lobão 
dntegra do apanhamento taquigraffco da reu-

nião.) 

O SR. PRESIDENTE (M.eiraEilho)- Havendo 
número regimental, declaro a aberta reunião da 
Comissão do Distrito Federal. -

Ao iniciar esta reunião, apresentamos a toaos, 
os nossos votos sinceros de boas vindas. 

Queremos; primeframente, agradecer a presen
ça da imprensa, que certamente vem nos ajudar. 

Srs. Senadores, vou ler o expediente que deu 
origem a esta reunião especial e gostaria de fazer 
dela mais que uma reunião, um encontro, pela 
necessidade que temos todos nós de buscar solu
ções para os n-ossos problemas. 

O expediente começa por um pedido que esta 
CCll1'lissão-recebeu da Comissão de Justiça e Paz 
no sentido de que solicitasse do Goverrtador José 
Aparecido, através de convocação, as presenÇas 
dos Secretários de Viação e Obras, Dr. Carlos 
Magalhães da Silveira, e de Serviço-Social, o Dr. 

-Adolfo Lopes Jamel Edim. Então, foi um expe
diente para o Gõvemã.dOr, nos seguintes temios: 

"Sr._ Governador, em atenção ao pedido 
da Comissão de Justiça e Paz, solicito -ª- V. 
~ providências no sentido de convocar o 
SeCretário de ServiçoS -sociais, de Viação e 
Obras, para prestarem-a esta ComissãO ·e.s
claredmento& sobr~ a çlestina_ção que será 
dada ao$ _invasores da SQN 1_1 0." 

É bom que se esclareça que este expediente 
foi enviado ao Sr. Governador antes da desocu
pação da invasão. 

"EsclareÇo, ainda, que esta CoinJSsão se 
i-eúne ordinariamente às terçaS-feiraS, às 19 
horas, fican_do, entretanto, o dia e a hora a 
critério de V. ~ 
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Certo de poder contar com a atençãopre_M 
ciosa _de V. Ex", ·agradeço antecipadamente." 

Em respoStã, esta Co.l1lissão recebeu do_ Sr. 
GOvernador o seguinte oficio: 

"Sr~PresiQ.ente, cu_mpro o deve:r de infor
mar a V. Ex" que em atençâ_Q ao Oficio.Do 
51/87, de 14 de agosto último, os Srs_. Secre
táriOs de Serviço SOcial e -Viação e Obras 
comparecerão perante esta COmissão, no dia 
25_de agosto próximo, para prestar esdare_ci
mentos sobre os invaso_res_da SQN 1 0~/119:. 

Valho-me da opÓitunida:âe para rerí-oVar 
a V. Ex" os prOtestOs de estima e _conside
ração." -

Assina o Governador do Distrito Federa_~ 
o Deputado José APareCido de Oliv_e!râ._ · • 

Agradeço _as presenças do Sei1,.3dorJ;:'.P.mpeu 
de sous_a, !fosso córnpanheiro na Assembléia 
CóriStitUTnte, e_!ambém dos Constituintes Jofrai]. 
Frejat. Valmir Campelo, Sigmaringa Seixãs e Ge
raldo Campos. Agradeço, também, a presença 
de_todps,_ porque sem _eS®s_ presenças a nossa 
reuniãO de hoje nã_o teria llb1idaçle algyma. 

Então, para começar os nos~os trabalhos, devo 
dizer que os Secretári_os virão_ aqu~ inJcialn_lente, 
prestar esdarecim,entos. Posteriorm~_!1$e, ~pós os 
esclarecimentos de cad~ um, é facultado a qual~ 
quer membro desta Comissão, à guisa de esclé!re--_ 
cimentos, formular perguntas aos respectivos Se-
cretários. _ 

C:Omlido inic:lalmente para participar da Mesã 
o Secretário de Serviço Soe~ o Dr. Adolfo Lopes 
Jamel Edim, e também o Secr:etário de Vias:~o _ 
e Obras, o Dr. Carlos Magalhães da Silveir~._ 

Seguindo a ordem alfabética, tell) a palavra o 
Secretário de Se!Vi_s:Q:Social_Q _Dr. Adolfo_lppe~_ 
Jamel Edim. ---

OSR. ADOLFO LOPES ..IAMEL EDIM.-Ilustre 
Senador Dr. Meira Filho, Preside_n_t.~ _da_ Comi~são 
do _Distrito Federal, no Senado Fed~ral,_:JJustre. 
Senador P.onlpeu de Sousa, m_embro desta_ Co
missão, ilustres Deputados COristltuinfes_Jofran 
Frejat, Valrnir Campelo, Sigmaringa Seixas e Ge
raldo Campos; Srs. Representantes da Comissão 
de Justiça e Pa_z, d~ (greja e das comunidades, 
meus colegas de e@ipe governamental, compa
nheiro Carlos Magalhães, Senhoras_ e _Stmhores, 
na verdade, as primeiras palavras do Presidente 
Meira Filho sintetizam até uma necessidade, um 
encontro. Quaisquer cri_aturas, hoje, dentro do_ 
Distrito Federal, se não obtiverem a visão de um 
encontro em tomo dos seus problemas, certa
mente, estarão fadadas~ num período muito ~::ur
to, colaborarem negativarrtente_ dentro.desse pro
cesso critico que chaimimo"s áe migração desor
denada. 

S. Bcf;·a Gpvem~dor José Aparecido de Olivei~ 
ra, solidto_u~nos que _comparecêssemos aqui e 
prestássern_o_s esclarecimentos que fossem ne· 
cessários quanto ao episódio ocorrido na SOO 
109/11 O, o de uma alternativa foi colocada e ficou 
bastante visualizada, já que, durante mais de ses
senta dias, m1ma operação denominada de "Pere
grinação com Vencimentos", comparecemos à 
localidade _e, em v!$ita a todos os barra~os ~ 
nenhum sequer ficou de (ora. ~-cPn~damps 
aquela população para eleger as seguintes alter- · 
nativas- já que, por determinação governamen
tal, ninguém poderia permanecer na 11 O Norte: . 

poderiam viajar se desejassem para qualquer pon~ 
~ tõ âó País ou do_ Distrito Federal, se aqui tivessem 

biide morar, poderiam r·eceber Um auxílio social 
.......,. se o. desejassem -:-- durante um período míni~ 
mo de tiirita dias; páderiam ir para Brasiliilha, 
depois de unia conversa com o Prefeito e com 

_, _oS.Y.e:readqres e depois de um acerto com a Se~ 
_Cfe:ta_[ia q~_ Yiação e OQrã~. rio selitidQ de que, 
a ~ft:ir ~d~,moniento_ que fô.ssémos con§e.Qt:lipdo 
o :'chão'~~ no ca~, lotes,.de:.3_6Qm2, a S~rêtarfa 

jje,_aria_-encarregãáa da teriapleilagem, do encas
.c.alhamento de todo.. o_ setor, da colocação em 
!20 _étfa~ de. uma esc::oJ~ (J~ argamassa anjlada 
e.çi~_um posto de saúde de_árgamassa éirmada, 
de um poço artesiano, onde está, neste momento, 
chegando a água, e da presença da ceramis~ 
Maria do Barro, que, através de terapia o-cupa~ 

· cional, pudesse resgatar, a nível de promoção do 
homem, muito dessa dívida da qual todos temos 
parcela, durarite __ ãnos, <;!çu_mulada, que se chama 
dívida soç!?~l. A ceramista, que aqui está presente 
e:_qaepcide-aar õ seu teStemunho, ali compareceu. 
Trago para V. ~ a notrda de que já na semana 
g!,J.e vem to.çlas as ,famlli~s que aquiesceram, perto 
de 150, começain as ·suas casas próprias de ado
be; O!lde à ceramista especialista na confecção 

-de_ tijolos e telhas, convidou, comunitariamente, 
à--_ierapia ocupacional e todos_ cOlaborarão :na fei~ 
~rà dos ~jõlos e telhas. 

Convidaria, de início, Si'. Presidente, a qualquer 
um que ainda não chegou_à Brasilinha, para junto 
Cõin o-Pré(eitó'AdQe_mar Alves observasse o que 
tem sido feito em t~rmo de projeto social. A tónica 
principal da operação da SQN 11 O foi de que 
não houvesse __ violência e de que não houvesse 
constrangimento. Foram 60 dias de um~ prega
ção-convite no sentido de ~ue as criaturas pudes
S~JTI ente_DQer e fazer a _eleição da alternativa me~ 
lfiOf :-QUeremos dizer que _todos que aqUiescerani, 
proc_~deram ~~gue assim o desejaram, já que 
QiJ)g~émfoi_ obri9'âdo a fazer _qualquer tipo de 
eleiç~o_ úplç,a_, _EnquantO eSsa operação estava 
sendo real~qa; d.9is ~mpiesáriOS da regiãO do 
eritpmo, um de nonie Dayer e_ outro Sar)<is, ofere~ 
ceram ...:...:_ ôi:?SE:r'{art_c:!o. Q _quadro de angústia por R 

que· pássa· todo o Distrito Federal. e em nome 
d() equilíbrio so::x:ial, porque a partir do momento 
QUe~_frS:Ca_sSãrrilOs como sociedade e cõmq_ GO
verno, _çertamente. __ -?erernqs expulsos 5fe_ BrasíJia 
no ritmo e_ri) qüe eStá- 150 lotes de 4b0 m!;!trOs 
quadrados, num~ região com luz elétrica, distante 
1.t\. guilômetros da _cidade de Brazlândia. ESSa al
teriíativa natr fói aceita Pela coinissão c1os mora
dores, e um outro empresário de nome Milton 
Bezerra, ofereceu, também um loteamento seu, 
a 56 cjUilômetros da Rodoviária do Distrito Fede~ 
ral, no ml.J!lidpio conhecido como Cor:umbá de 
Goi~s. 150 unidades também, num local onde 

. ~.~Sfal§-l?~s~_~porta do empreendimento, 700 
familias já moram-ãli, há um colnérdO fazo_áV~I, 
e _uma escola, com possibilidade fácil de água 
_cOm 1!ês a quatro metros de profi.mdidade._Es_se 
Cláadãó, agora por último, já na fase segunda 
do ·e-piSódio, compareceu até ao local e mostrou 
ós -_pOntoS positiVos e naturalmente forãm apreen
di CIOS O_S-negativos também. Esta forma nós pode~ 
m_õS ~eJ, _ ãqU~ Sém nenhuma dúvida, quanto 
áj)OSsibtlidade- de erros,-que é a mais diQna do 
que a~p-éníiilnéri'Ci~f na· SQN 11 O, dentro da pro_~ 
miscuidade, da sujeira total, da possibilidade in
_m aquelas criaturas. Ao visitar barraco por barra-
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co, pude constatar não só a preocupação da re~ 
dondez:a que enviou- como pôde ser constatado 
pelos d.ocumentos que trov.xemos - através çle 
~baixo-~assfnados, pedido para que alguma coisa 
fOsSe fefta, já qUe á preSença de faVelados e da 
fav:ela çrescendo, com quase 600 barracos tem 
crescido em derredor a_ marginalidade, estupro, 
que de um, passou para 11 do mesmo mês -
Segundo o delegado de polícia - e todos os co
mé:ciailteS já receberam visitas indesejáveis de 
criaturas àS vezés ociosas, pêrainbul8ndo com 
dificuldades pela vida, mas dentro de um circuito 
4e dificil eqúacionamento. Nesta opol}:ynidade, 
em_ várias oportunidades, repito, dialogamos, por 
liâerãOÇ:as que· para ali foram, ora da Igreja, ora 
de partidos políticos, ora de confraternização e 
solidariedade de outros segmentos dentrC? do cir
cuito de moradia ou de aluguel, enfm paciente~ 
mente~ perma!lecemos na área c:i.fé que, por últi
rt;lO. numa operação onde a Segurança Pública 
foi corivocada, a Secretaria de Víã.Ção e Obras, 
a p_rópria Secretaria de ServiçoS SOciais, a Secre~ 
taria de Saúde, a Cru:z Vermell]a, assistimos àque
le final que foi olvidar já de forma mais incisiva 
para que as c-riaturas deixassem a SQN 110. Ter 
d_os_ assistiram, felizmente, não teve um episódio 
que se pudesse cOnsiderar cciino violência, embo~ 
ra houvesse segurança dentro do circuito. 

Fica o questionamento, a grande .in~gação: 
Como está Brasilin_ha_. como _está~ vi_da _das _famí~ 
lias que aceitaram seguir para lá? QUarã piõposta 
social que ali foi desenvolvida? E repito, estão 
todos convidados, mas adiantem que face do de~ 
nodado trabalho de integração entre prefeitura, 
Uõverno do Distri~ F~deral, Fundação Maria do 
Barro, Senar, do Ministério do Trabalho e, acima 
de tudo, a cooperação de assistentes sociais, psi
cólogos e pedagogos, quero, neste momento, di
zer que Brasilinha é uma realidade, funciono~. 
deu certo. Gostaria que alguém perguntasse a 

·qualquer morador, hoje, lá, st ele~_gostaria de sair 
dos seus 360 metros quadrados, doados pela pre· 
feitura daquele município. Certamente V. S..,. obte~ 
rão a resposta de que estão bem melhores do 
que estavam ná SQN 11 O. 

Mas o que aconteceu de__impqrtante nesta for~ 
ma criatiVa. Na verdade, e$t?lmos organizando 
-~.convivência_ que já existe de fato entre_região 
dO entorno e o Distrito Federai,_Ouvimos do Pre
feito Ademar Alves qUe 80% dOs que ali moram 
trabalham no Distrito Federal, utilizam a rede hos~ 
pitalar do Distrito F ed.eral, utilizam a~ escolas do 
Distrito Federal e são aqui, portanto, também em
pregados. Ónibus de uma em uma hora, de 
meia em meia hora à vontad~. E conseguimos 
no circuito que a Viação Santo Antônio entrasse 
para facilítar os noVos moradores. _ 

EStainos abrindo, historicamente, anotem isso, 
uma forma Solidárfa de COnVivência, onde se tiver~ 
mos habilidade para ·naOhunlilhar os passageiros, 
a· ffilihi"à cooperação vai florescer e, certamente, 
estamos_ diante de uma grande alternativa, que 
é adentrar o entorno, não jogando homens, não 
empurrando pelos caminhões d~_ vi4a~ çp_mo 
aqueles que chegaram iludid.os, num v~tdad~jro 
engodo, com_ bilhetes de pfefe'ítOs, que tenho em 
me~ poder, vlil.do dO -NOrdeste, sem rumo, sem 
dlreção; sem uma política federal_ condigna no 
campo sodal_migratório. ESses_ hofnens aqui che
garam, no período de Juscelfrio Kubit:S5:hek e con~ 
tinuarãm chegando até hoje. Dentro desse cir~ 
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cuito é evidente que a nossa dívida social aumen
ta. Daí a idéia que parte de uma premissa: Se 
não houve dignidade na vinda, se não há digni
dade na permanência, por que não se pensar 
no retomo ou numa remoção com dignidade? 
Essa é a premissa que para nós está daríssima, 
meridianamente colocada e acreditamos, temos 
fé, que num trabalho fraterno, onde se coloque 
para o prefeito que vai entregar a escola, que 
não vai beneficiar apenas aos que foram, mas 
aos que lá estão. O posto de saúde, que servirá 
para todos; o poço artesiano, que também servirá 
para todos, a presença da Maria do Barro, que 
não vai servir apenas para as 300 familias que 
podem chegar lá, mas para todas as que lá estão. 
E estamos, então, inaugurando um circuito inte
ressante. E se alguém perguntasse hoje: "O se
nhor entende que houve alguma falha, secretá
rio?" Eu diria: "houve sim, uma falha perd<;>á.vel, 
mas houve". Não poderiamos ter feito est3 opera
ção de forma concomitante. Poderíamos, perfeita
mente, ter realizado o mesmo trabalho, preparado 
primeiro toda a área, toda a infra-estrutura e leva
do os primeiros moradores da SQN 11 O para 
"'observar para onde estavam indo. E, certamente, 
aquela primeira impressão, que foi mostrar o cer
rado, deve ter causado alguma dúvida e apenas 
125 acreditaram, quase 150. Acho que esta falha 
podemos recuperar daqui para frente. 

A proposta está sendo coloc:;ada para a socie
dade. Não houve idéia de perfeição e nem quere
mos ser a palmatória do mundo, mas, nos descui
darmos de Brasilia agora, vai ficar complicadís
sima dentro do circuito de vida de todos nós. 

Vejam o episódio do Setor Comercial Sul, que 
tem muito a ver com o da Super Quadra 11 O 
Norte. É o mesmo fenômeno migratório que se 
repete. TO das as áreas subterrâneos da cidade 
já estão invadidas. Brasilia está,irreyersivelmente, 
inchada. E qualquer criatura de bom senso sabe 
que isto não é trabalho para um governo, temos 
que está juntos neste epesódio. 

Não há espaço para você dizer, também, que 
a obra é sua. Essa obra nãQ .tem dono, é uma, 
obra social em que_todos temQs que estar envol
vidos, dando a nossa capaddade, a nossa criativi
dade, o nosso esfor_ço_e n~ colaboraç~o. Te
nho certeza que talvez mais duas, três ou quatro 
gerações passarão, trabalhando duro e, certa
mente, não vão obter um progresso defin[tivg em 
termQs de pagamento definitivo -da dívida social 
O quadro que observamos do pai e da mãe junto 
à criança, arrastando para esse tipo de vida, vítima 
ele do desemprego, da impossibilidade e ela pró
pria 'dificuldade que chamamos çle equaciona
mento da distnbuição de rem:la,tudo isso empurra 
para um despenhadeiro essas cria.tu_ras, obri_gan
do-nos às vezes, a colaborar pensancLo por elas, 
porque muitos ali, 11~ idade de 1 a_ 6 anos, não 
tiveram alimento suficiente_ e, de lá para cá, tem 
dificuldade até de compreensão e de_entendimen
to. 

Meus amigos, meus companheiros, Sr. Presi
dente, esta proposta está exatamente entitulaçia 
"Proposta: Alternativa lntergovernamental de rei
tegração Sócio-Rural. Urbana âa População Ca
rente do Distrito Federal". Daqui para frente, va
mos continuar fazendo contatos com prefeitos, 
harmonizando governador com governador, na 
obtenção de áreas onde possamos criar,_nãp digo 
cidades, mas uma infra-estrutura digna para, de-

pois sim, somente depois, elegermos quem vai 
para onde. E, _certamente, muitos, acredito, ao 
invés de convidar, comparecerão_ para dizer que 
desejam ir, porque não vejo dignidade nenhuma 
dentro_ <!_os barracos_ por onde ando dentro do 
Distrito Federal. Acho até que um milímetro de 
dignidade que for apresentado, devemo~ procurar 
cercar com carinho e com amor, esse tipo de 
proposta, porque é melhor do que se _morar, como 
a televisão ontem noticiou, junto das baratas e 
dos ratos e ria ausência do social permanente. 

Nestas idas nossas, vamos fazer_ uma soliçita
ção: já é hora de darmos uma importárida maior 
terapia denominada produção,_ ao trabalho quem 

_·sabe, já dentro do Distrito Federal muitas áreas 
são iiJviáveis para determinados tipos de indús
trias, (Juem sabe dentro destas áreãs maiores, do 
entorno goiano ou mineiro nós possamos em 
cada assentamento desse que for produzido, dan
do 30%_ para que o prefeito da região também 
equacione os problemas que ele tem, que não 
são poucos,- consiga ali uma agro~industria ou 
o1,.1tra coisa que pos~a absolver essa mão-de-obra, 
que precisa , também, ser equacionada devida
mente. 

Pode parecer, era antes~ não ê mais, um sonho. 
Estamos di_ante da operação brasilinha, que está 

credenciando o trabalho. Quero, nesta oportu
nidade, transmitir aos Srs. presentes que Brasília 
está hoje com perto de 46 denominadas inva
sões.O Distríto Federal conta, segundo dados da 
Sociedade Habitadonal de Interesse Social,temos 
ãcjui a figura ilustre do meu colega e companheiro 
de equipe governamental Benedito Domingues, 
com inais de 16 míl familias. Estamos com 
245.000 carentes. lsto se Considerarmos o salário 
de 1 a 3, como se 5 aalários mínimos pudessem 
representar alguma coisa. E posso adiantç~r, os 
orçamentOs- rio c~mpo social ainda _são ínfimos, 
díante do universo de necessidades mas há uma 
vontade há um esfo_rÇ_o, umª proposta, que é esta 
que estamos tr~iendo aqui. _ 

Quero agradecer a paciência de todos e per
mitir que outros companheiros meus, também, 
façam o uso da palavra. Muito agradecido. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Estes, 
portanto, os esclarecimentos iniciais do Dr. Adolfo 
Lópes Jamel, Secretário de Serviços Sociais, Re
gistramos com prazer as presenças, nesta sessão, 
do Senador Constituinte Maurício Corrêa, do nos
so companheiro e digno Deputado Augusto Car
valho e também a presença do Secretário de Habi
tação. Acho que será uma presença que será mui
to questionada nesta _sessão. 

Agora com prazer passamos a palavra ao Se
cretário de Direção e Obras, Dr. Carlos Magalhães 
da Silveira. 

O SR:" CARLOS MAi:JALHÃES DA SILVEIRA
Sr. Presidente Meira Filho, Srs. Senadores, Sr. De
putado, Srs: membros da Comissão de Justiça 
e Paz, S~ e Srs. depois de tudo que foi dito pelo 
meu companheiro Adolfo Lopes, restamwme pou
cas cons[deraçõe& a fazer. fnicialmente, como se 
formou a invaSão da 110. Em 1984, 1985, ela 
tinha poucos moradores, poucos_ invasores no 
meio do cerrado. Em 85, o GOverno do Distrito 
Federal transfere uma invasão que tinha na 309, 
31 O para a quadra 38 no Guará, estabelecendo 
um compromisso de çoncessão de uso com os 
moradores da invasão transferidos. 

Aquela obra que se criou ali na frente, 309, 
310, da construtora ENCOL que passou a forne
cer material para que seus pedreiros e trabalha· 
dores residissem a1i em tomo e barateassem o 
seu custo de construção, uma vez que não_ teriam 
que trazer gente de fora, de caminhão, criando 
um transporte oneroso para a obra. Os profissio
nais da invasão também se fJZeram presentes no 
início da retirada daquele pessoal, na operação 
que o Dr. Adolfo chamou de "convencimento". 
Tiramos, certamente, mais de 35 barracos sem 
nenhum morador, que estavam lá somente mar
cando lugar para que no momentO que o CJovemo 
criasse um assentimento, como se diz, novo e 
entregasse um lote para cada um, aqueles profis
sionais, aqueles 35 ou 40 Profissionais, teriam 
cada um, mais um lote no Distrito Federal; tam
bém os realmente necessitados .estavam lá pre
sentes, com as suas angústias, com os seus pro· 
blemas, para os quais a Se_cretaria de Serviço 
Social_ se fez sempre presente na intenção de re
solvê-los, com seus assi$:entes sociais propondo 
.as mais diversas soluções, como a volta para o 
seu Estado de _origem, os assentamentos de Bra
silinha, Girassol, no Entorno. Quando o Secretário 
fala no aproveitamento, no assentamento do En
torno, isso faz parte de uma. estratégia maior do 
Governo. O Governo pensa no fOrtalecimento do 
Entorno. A Secr~taria de Viação e Obras está tra
balhando numa proposta maior, divisão global 
do Distrito Federal e do Entorno; está propondo, 
estudando, formulando uma .Proposta de fortale
cimento desse_ Entorno, criando um primeiro 
amortecedor, já que_o Governo do Distrito Federal 
não ·pode intervir na política global de fiXação do 
homem no campo. Então, a nossa proposta cria 
um primeiro amortecedor na região do Entorno, 
que vai receber os primeiros migrantes, com o 
fortalec;imento, com indústrias talvez maiores, de
pendendo ainda desse estudo que estamos fazen
do, do que o Entorno pode absorver como indús
tria. Não acredito que se possa ter uma população, 
hoje da ordem de 1 milhão e 700 mil pessoas 
sem uma industrializaçã-o. No Distrito Federal, 
tem que haver indústrias. Pensar o contrário, é 
uma bobagem, não existe, não é possfvei. o se
gundo amortec_edor no qual a secretaria pensa 
é o fortalecimento dos setores de indústria das 
cidades -satélites. Pensamos que o trabalho deve 
estar perto_da habitação, de onde (;)homem mora, 
para que ele não seja levado de um lado para 
outro por esses transportes de massa 

Acreditamos que a_ massa deve estar perto do 
local de trab.alho, e <l massa deve ser transportada. 
Pensamos que o segundo amortecedor seria o 
fortalecimento das cidades-satélites. Por exemplo, 
na Ceilândia, "o Setor de Indústria tem uma voca
ção para ser aumentado, jogando seus esgotos, 

_ suas águas pluviais abaixo da barragem de São 
Bartolomeu, sem se envolver no sistema de abas-

. teciffiento de água da cidade. Pensan:tos também 
que, mais embaixo, perto de Luziânia, de Valpa
raízo, de toda essa região que está criando uma 
população muito grande, se o Governo não colo
caro dedo ali, tanto o de_Goiás c_omo o do Distrito 
Federal, criando uma zona de indústria, mas in
dústria mesmo, para absorver aque_la mão-de-o
bra loca] vão aco~ltecer problemas parecidos çom 
os da Baixada Fluminense, criando _essas cidades
dormitórios, essas cidades incrfveis, onde prolifera 
a marginalidade, e çriando ainda - de acordo 
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com uma sugestão ·do Dr. Lúdo Costa, quando 
ele examina a situação de Brasília - núcleos ín
dusbiais que coloquem as cidades-satélites entre 
o Plano Piloto e esses núcleos para que se possa 
propor uma outra direção na procura do trabalho 
e que a pressão em cima do Plano Piloto seja 
menor. -------

Eu queria fa1ar na proposta que a Secretaria 
estuda mais no final. Mas, de qualquer maneira, 
a proposta é esta: a proposta é o arande amorte
cedor no EntornO. As cidades-satélites com indús
trias que absorvam a mão-de-obra das cidades
satélites, novas zonas industriais, núdeos de in
dústrias e um grande núcleo de indústria lá embai
xo, perto das usinas de esmagamento de soja. 
Já tem uma dentro do Distrito Federal e outra 
fora. Onde vai entroncar a Norte-Sul, se for cons
truída, nesse entroncamento certamente vai se.t: 
gerado, vai ser criado, vai-se insta1ar um parque 
industrial, como acontece em todos os grandes 
entroncamentos. Então, esta é a proposta maior. 

Agora, voltando à SQN 11 O, aquela quadra, 
com todos aqueles habitantes, teve um incha
mento descontrolado, criavam-se 1 O, 20 30_bw:ra: __ 
cos, por noite, aJL Quando começamos a tentar 
controlar havia 300 barracos; na -hora em que 
começou a "operação convencimento", havia 
mais de 500 barracos. Em 2 mese~ç3 meses, 
houve um crescimento numa velocidade fantás
tica. A expectativa da pessoa é de morar perto 
do seu trabalho. Por isto, a nossa proposta de 
industrialização, para evitar o custo do transporte 
que onera, que empobrece mais o pobre. A nossa 
proposta com relação à habitação nesses setores 
que tentamos criar, é de que a habitação deve 
ser coletiva, tipo esse programa que estamos fa
zendo perto do Guará, o Programa Lúcio Costa. 
Por que a habitação coletiva? A habitação coletiva, 
nos moldes que está sendo feita, só Interessa às 
pessoas daquele nível econômico.. O projeto é 
direcionado assim: num mesmo haD tem 4 saídas 
de apartamento. As pessoas que vão habitar ali 
são pess_oss do mesmo nível. Uma pessoa de 
nível econômico mais elevado náo y.,_i querer mo
rar ali, vai ter um apartamento maior, vai ter a 
sua possibilidade numa cidade já mais desen
volvida. Na nossa maneira de entender, o terreno 
para habitação individual cria uma situação engra
çada corno a que vemos na Ceilândia, que é o 
pobre morando no barraco da frente_, explorando 
o miserável no fundo do quintal. São 3 a 4 comô
dos de 3m X 3m que abrigam, cada um, 8 pes
soas. É a exploração do miserável pelo pobre. 
Às vezes, somos levados à falsa impressão de 
que basta o homem estar vestido pobremente 
para ser um sujeito super-honesto, para ser uma 
pessoa de boas intenções. Está se criando a ma
nia de ver o homem de colarinho branco como 
um criminoso, como-um explorador. Não é; o 
homem é que é complicado. Te-m homem bom 
e homem ruim, vestido de todas as maneiras, 
de colarinho branco ou esfarrapado. 

Foi o qUe aconteCeu na SQN 11 O. No final, 
na ora do acerto, na hora em que se propôs tudo, 
na hora em que todas as possibilídades do Gover
no foram esgotadas, aquelas pessoas que perma
neciam lá, entre 270 a 290 barracos dos 540 
a 560 que existiam inicialment~. pensávamos que 
eram justamente as que queriam estabelecer o 
confronto e estariam jogando a sua última ficha 
para conseguir um lote dentro do Distrito Federal. 

Eu tive uma sUrpreSa terrível naquele dia. Nwn 
bai'r~o onde estive, havia urria sen,hora a quem 
perguntaram ·onde estava o marido. Ela disse que 
ele estava ali na SQN 406, olhando- eles tin}Jam 
um apartamento na SQN 406 - ia conseguir 

·o lote,- se não fam derrubar o barraco dela. O 
primeiro barraco que foi derrubado, a pessoa ti

. rihã o endereço no Setor P Norte da Ceilándia. 
Sei que há pessoas necessitadas, pessoas que 
precisam, que não têm outro lugar. Dos 270 a 
290 barracos só 30 famílias entregaram os seus 
~\:eJl.!iíljos para serem ·guardados no depósito c;la 
NOVACAP. 

Não !f! agradável para mim, sou um profissional, 
um arquiteto, ganhei a minha vida toda traba
lhan_do na prancheta, não é agradável, numa ma
~ de domingo, tirar um pobre de um barracão, 
nãO-tenho a menor sati$féição nisso. Somente 
30 daquelas 270 famílias entregaram os seus 
utensllios para serem levadOs e guardados no de-
Ç,Ostfo da NOVACAP. O Governo fez a proposta 
do albergue, que foi clara, que foi aberta, que 
fOi posta. Mas a Igreja, a CorriiSsãó" de Justiça 
e Paz, naquele momento, interferiu e çfereceu 
o Centro Paroquial, a Igreja do Padre Horta. No 
início, eram 30 famílias, está no jornal; no primeiro 
dia,_ está eSCrito; eram 30, -30 e poucas famíJias. 
E'rn- seguidã, houve uma proposta, não sei de 
quem, não sei se foi autorizado pelo Governo, 
Uina proposta de terrenos dentro do Distrito Fede
ral. Ai o Padre Horta teve aumentado o número 
de hóspedes, que passou de 30 famílias, e_m tomo 
de 100 pessoas, para cerca-de 410 pessoas. 

O Governo ·até- podia dizer: o problema é da 
Igreja. A Igreja acha que é isso mesmo, que ela 
está seguindo os mandamentos de Deus e tem 
que cuidar daquelas pessoas necessitadas até o 
momento que eles quiserem sair dali. Mas o Go
verno não está fazendo isto, o Governo está procu~ 
rando uma solução, está procJ,Jrando ajudar, mas 
dentro das propostas feitas a todas as pessoas 
que moravam na SQN 110. O Governo não pode 
tratar diferente as pessoas porque elas resistiram 
mais. Uma 9aquelas líderes de lá, no final, quando 
foi até hostilizada pelas pessoas da SQN 11 O, 
disse ao Dr. Teixeira que ela tinha para onde ir, 
que ela poderia ir para Sobradinho, mas que ia 
resistir até o final para ver, garimpando, o que 
é que sobrava para ela. Eu sei, nós todos sabemos 
que o que se usa como bucha de canhão é essa 
gente de menor entendimento, de maior pobreza, 
de maior miséria. Mas isso, no meu -enterider, 
não é- correto. Nós, juntos, temos que trabalhar 
para resolver esses problemas deste Brasil empo
brecido, deste Brasil cheio de carência, de gente 
necessitada, de gente que está morando embaixo 
de viaduto. Mas não é criando confrontos com 
o Governo que vamos chegar lá. É todo mundo 
pensando junto, fazendo uma proposta. 

Eu não tenho ouvido proposta; só tenho ouvido 
--cn---"'tlcas. Ninguém quer sentar à mesa e discutir; 
discutir, mas discutir sério. Não é com miragens, 
colocando as nossas aflições burguesas na cabe
ça das pessoas mais pobres, necessitadas, quan
do um apartamento de 30 m2 é um palácio para 
quem está morando embaixo do viaduto. No mo
mento em que o Governo procurou essa solução, 
só sofreu críticas, porque a Oposição, às vezes, 
é i_rradonal. O que for proposta do Governo, eu 
sou contra. Não é assim. Acho que os homens 
de boa-fé, de boa vontade, corretos, existem, os 
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homens de boa-fé, de boa vontade, corretos po
dem se dar bem, pensando até de maneira dife
rente, procurando uma solução. procurando um 
caminho. 

Eu, que vou _ser, com certeza, perguntado, 
questionado, parto fazendo esse apelo para que 
aS pessoas sentem e disCutam comO-pessoas de 
bem, como pessoas bem-intencionadas - es
quecendo essa coisa política, essa política do con
tra, se vem dali eu não esto_u de acordo. Quero 
terminar, fazendo. esse apelo e de novo calcando 
na fo1111a que é a úniCa que--eu acredito de habita
ção popular: a habitação coletiva - só_ para fazer 
üma coiifãz1nha aqui, nós sempre dizemos que 
há uma deficiência em tomo - está o SeCretário 
de Habitação ali-- em tomo de 100, 120 mil 
habitações; se nós pegarmos esse lotezinho, essa 
coisa que se inventou aí, lote urbanizado, com 
1 O metros de frente e 12 e meio de fundo, que 
forma um lote de 125 metros quadrados, que 
é o mínimo, ·e botarmos um ao lado do outro 
na BR-040 nós vamos chegar em Juiz de Fora. 
E õ que-se gasta na infra-estrutura ~om ~s grandes 
finnas no asfalto, na calçada, no meio-fio vai dei
xar de se gastar na melhoria da cj-UaUdade de 
vida da pessoa que vai habitar. Então, por isso, 
todos os países onde a conta fmal é uma só -
se consta a construção, se consta-a infra-estrutura, 
tudo numa conta só, saindo do mesmo banco, 
todos esses países partem para a construção de 
habttãÇOeS Coletivas para tentarem resolver o pro
blema habitacionaL Então, duas coisas: primeiro, 
e isso, inclusive, tenho a impressão de que evitaria 
um pouco a migração, essa- migràÇão que au
menta a população do DistôtO Federal em toino 
de 7,5% ao ano. Então, fiCam duas coisas: o 
apelo para hós conversarmos, sentarmos e remar
mos na direção de uma solução para esse proble
ma e uma proposta para que o Governo, para 
qi.te ·n&-dO-Govemo não façamos mais habitação 
ifiâividual,lote ihdividual, porque isto leva à explo
ração do miserável pelo pobre. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fuho) - Muito 
bem! Todos nós aqui viemos ouvir e peiguntar. 
Tivemos apartes que- ouvimos, agora chegou a 
hora das perguntas. Prioritariamente, as primeíras 
perguntas, as indagações inicials, serão feitas pe
los parlamentares. 

Passo a palavra ao ilustre Senador Maurício 
Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORR~ - Eu gostaria de 
pedir escusas a V. Ex', porQue terei que me ~rar 
logo em seguida, por compromissos já assumi
dos. Esta reunião foi programada ontem, ao tér
mino do dia, de modo que houve um desen_contro 
de agenda. 

Ouvi, atentamente, a exposição do ilustre Se
cretário. Cheguei quando o Secretário de Serviços 
Sociais encerrava a sua exposiÇão, de modo que 
vou me limitar a algumas obsefvaçõe.S gtinérlcas. 
Há muito tempo, porque nós estamos em Brasília 
desde 1961, que "nos preocupamos com· esSe 
adensamento populacional em tomo da periferia 
do Distrito Federal, sobretudo com as faci~dades 
concedidas pelo regime antigo a empresas imobi
liárias, no sentido do assentamento, dos. lotea
mentos~ d~ verdadeiras vilas que foram cons
truídas - principalmente no eixo Brasília/Belo 
Horízonte. Sabíamos que, mais cedo ou mais tar
de, iria gerar o que gerou hoje, quer dizer, uma 
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população enorme usando diari_amente a, infra-es
trutura do Distrito Federal De modo que eu estou 
de pleno acordo como que_ o Se.cretario faJou. 

Em segundo lugar, também defendo a neces
sidade de uma programação industrial para nossa 
capital, na medida em que a construção civil, que 
é a nossa maior indústria se acha num período 
crítico. Portanto, é de absoluta salutaridad~. de 
absoluta prioridade que nós nos entendamos no 
sentido de criar, aqui, pólos industriais que não 
conflitein, que não agridam a nossa vida ambien
tal no Distrito Federal. 

Assustam-me, porém, Sr. Presiden~. a1gumas 
informações. Passava sempre em frente à Quadra 
11 O- como eu disse, moro em BraSJ1i_a_há_muito 
tempo-~ e verifiquei que o adensamento, ali, 
daquela população pobre se_ deu, em primeiro 
lugar, pela incúria, pela desatenção, pelo desa
preço do Governo do Distrito Federal, porque, 
se houvesse uma preocupação desse Governo 
com relação ao que se formava, ao que se criava 
ali, seguramente não_ haveria o caos. Depois, o 
absoluto desprezo à figura humana, aos direitos 
fundamentais da pessoa humana. Afinal de contas 
são miseráveis, são pobres, mas são_ ddadãos, 
porque são brasileiros e, mesmo que não fossem 
brasileiros, seriam dignos da nossa piedade e até 
da nossa fraternidade. Pegar aquele povo, deslo
car, jogar de uma maneira quase que anticristã, 
assentar esse povo na periferia do Dist:Oto Federal, 
fora do quadrilátero, é transferir para o GOverno 
de Goiás um ônusque, em primeiro lugar, deve 
ser atribuído ao Governo do Distrito Federal. Esta 
não é uma solução digna de um governo honesto, 
que quer enfrentar as crises que a cidade criou. 
Dizer o- Sr. Secretário de Viação que devemos 
ser racionals para com o Govemó a que S. Ex' 
pertence, que a Oposição é que é- respon:sáveJ, 
na Capital da República, isto, sim, agride aqueles 
que sempre se bateram por um _governo racional. 
Nós não somos irracionais, estamos, sim, dispos
tos a sentar à mesa, para discutir, mas não mesa 
em que manda exclusivamente o Govemó dó Dis
trito Federal. Esse mesmã governo- que dá as 
costas à Capital da República, viaja, se ausenta 
por 30 dias, pela segunda vez, e, inclusive, conse
gue manipular, aqui no Senado, algumas provi
dências que tentamos empreender em beneficio 
do povo. Outro dia, fiZ um requerimento de infor
mações para que o Governador da Capital da 
República dissesse o que foi fazer na Europa, nos 
Estados Unidos. Nós não conseguimos, até hoje, 
aqui na Comlssão, aprovar uma resolução - o 
Senador Pompeu de Sousa sabe disso -=- para 
impedir que essas viagens sejam feitas ao bel-pra
zer dele, sem que haja um freio; para que essas 
viagens sejam feitas através de uma autorização 
do Senado da RePública, porque ele é que dá 
a sua autorização para o governador ser nomeado 
na Capital da República Por isso mesmo, esse 
requerimento foi torpedeado, aqui, pela maioria 
do Senado. O Senador Fernando H<mrique Car
or-do Distrito Federal, conseguiu adiar esse reque
rimento, que é o mínimo que e-ssa cidade merece, 
saber o que foi feito nos Estados Unidos e na 
Europa. Inclusive, antes de ele viajar, ele teve a 
ousadia de dizer à imprensa que is sozinho, que 
essas viagens não seriam à ·custa do Tesouro 
do Distrito FederaJ, pouco importa. Mas eu sei, 
por informações precisas, que um secretário o 
acompanhou, inclusive com diárias pagas. Diárias 
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que foram as mesmas pagas aos agentes do po
der públicO (eàerál, de·p-rimeiro escalão, segundo 
escalão do Góvemo Fede_ral. São essas ~s iD-fo.r:
maçõeS que nós desejamos. . _ . 

Portanto, Sr. Secretário, até que eu acomp<!-
nhava bem o raciocínio de V. 59 Mas V. S!_ fqi 
infeliz, ao tachar a Oposição de irracional. Irracio
nal é este governo. Pode pegar a gravação, pois 
V. Ex~_ t~_®l_rnente disse isso. E ~ssinalar que 
nós, sim, queremos participar~~ um governo que 
tenha as suas raízes na soberania do povo, parti
cipar de um governo que seja eleito por esta cida~ 
de. Por isso clamamos por eleições diretas aqui. 
Continuamos, com a nossa irracionalidade, com
batendo WTl governo irracional, isso sim. A9ora, 
e$tamos dispostos para o bem do povo e da cida
de que nós representamos a_ cnlicar ou até aplau
dir, porque não somos maniqueístas, as atitudes, 
os gestos, os procedimentos corretos praticados 
pelo Governo do Distrito Federal. _ . 

Finalizando, devo dizer que estou perplexo com 
esta transferência de responsabilidade da mudan
ça da favela da 110 para o GoVerno_ de Goiás. 
Em segundo lugar, como eu assinalei, passava 
freqüentemente ali e nunca vi, em momento al
gum, aquela população aumentar tanto como au
mentou durante este Governo. Já-não _diria qUe 
no outro, pois no outro sería impossível, porque 
era uma ditadura. Mas este é um governo que 
se_ diz democr:átir:o .. Agora, pegar aquele póvo, 
hUmilde, que estava ali em busca do direito" de 
ffiOradia e jogar para fora da-Capital da RepúbliCa, 
encostá-los em São Bernardo, Brasüinha, sei lá 
onde, parece-me uma atitude antidemocrática, 
anti-humana e injusta, Eis_ aí a rninha crítica since
ra e as formulações que faço. 

O SR. CARLOS MAGALHÃES - Com relação 
ao asserifamento de Brasilinha, acho que o Sena
dor deveria ouvir as pessoas que estão assentadas 
em Brasilinha. Ou, eritão, a S~ Maria do Barro, 
que -é -quem· TormuJOu- o piogralna e que está 
cuidando desse grupo que assentou lá. 

O SR~ MAURICIO CORRtA - Por que não os 
assentou aqui no Distrito Federal? 

O SR. -CARLOS MAGALHÃES - Porque lá, 
aquela Prefeitura ofereceu lotes para a implan
tação de_ um programa pioneiro no assentamento 
dessa favela. E eSsa gente __ está lá, está satisfeita, 
está feliz, está fazendo a sua casa num lote de 
3Q0m2 e sem as· nossas preçcupações, cOmo eu 
disse, as nossas preocupações burguesas. Eles 
estão Já satisfeitos. A D. Maria do Barro está all 
É uma entidade séria que está trabalhando com 
toda a seriedade, 

O SR. MAURicro COR~ - Quer dizer que 
V. ~trouxe aí o pessoal de Brasilinha para provar. 

OSR. CARLOS .MAGALHÃES-Não. Nãotrquw 
xe o pesSOal de Brasilinha. A D. Maria do Barro 
está aqui, como estão aqui as pessoas de 11 O, 
como V. Ex" está aqui. Isto aqui eu entendo que 
seja uma --easa -aberta, uma casa do povo, não 
só uma Casa de elite, de Deputados, Senadores, 
dos eleitos_, É uma_Ça~a também dos que elegem. 
Por isto eles estão aí. 

O SR. MAURICIO COR~ ~ Se estiverem lá 
muito bero, eú fico até satisfeito. Agora, as infor
mações que eu tenho é de que não. As informa
ções estão nos jornais. 
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O SR. CARLOS MAGALHÃES - Não, não! As 
informações qUe estão nos jom~is ... Inclusive eles 
não aceitaram os novos que foram para lá. Os 
próprios fB.velados que foram transferidos e. que 
estão trabalhando num programa sério não acei
taram, na correria, que os novos moradores fos
sem para lá. 

O SR. MAURICIO CORRÊA - O que vem a 
ser até- estranho. Ontem, o Senador Melra Filho 
niandou ofício para 6 GoVerhador e antes de 48 
horas já' o Secretário se prontificara para Vir aqui. 
Achei isso extremamente agradável, mas, ao mes
mo tempo; preocupante. Po"r que uma resposta 
tão imediata? _ -

O SR. CARLOS MAGALHÃES-- Não deve ter 
sido ontem, porque eu soube anteontem que viria 
aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- O Reque
rim_ento cçmvocando o sr.- SeCretário, veja a data 
aí ... 0 Requerimento convocando QS SeCTetáROs 
foi enviado ao Governador, no dia 14 corrente. 
E o Governador, a 24 deste _mês, deu a resposta, 
designando os Secretários. 

O SR. MAURJ'CIO CORRÊA.- Nós fomoS irifor
mados _que V. Ex~ havia feito .o Requerimento, 
no domingo, em seu Gabinete. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho) - Talvez 
aí tenha havido um lapso desta Presidência; pelo 
que peço desculpas. 

O SR. POMPEU DE SOUSA'--- Sr. Presidente, 
só a titulo de_Einriquecimenlo quanto às respÓsias, 
pergunto a V. Ex~. se não for m1,.1ito, ,se poderíamos 
em 5 minutos oUvir o depoimento da D• Maria 
do Barro, que -foi ãciui mencionada. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu havia 
estabelecido, inicialmente, prioridade para os par
lamentares_ f~ereJ11 as suas inquisições. Se V. EX" 
me permite, logo após a palavra dos Parlamen-
tares, ouviremos a S~ Maria. -

Quero agradecer a presença, nesta reunião, da 
ilustre Deputada Constituinte Márcia Kubitschek. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Sr. Presidente, 
o problema do Conselho urbano me aflige profun
damente. Estou recebendo aqui um abaixo-as
sinado_ do Movimento de Defesa dos Favelados. 
Realiza, agora, o seu Vil Congresso Nacional. Infe
lizmente, não pude acompanhá-lo. Estou saben
do que_ ele Se realizou na UnB, nos cUas 21, 22 
e 23 de agosto. Ultimamente, ando muito Oca
pado c_om os trabalhos da Constituinte e não fe
nho tido tempo de ler de maneira completa os 
jornais. Aliás, nesses dias, eu não poderta mesmo 
estar aqui, pOrque tive de ir ao Rio de Janeiro, 
para visitar os campos petrolíferos da Petrobrás, 
na Bacia de Campos. Em Campos é maneira 
de dizer, porque são 80 quilómetros em alto-mar. 
Isso me impressiona muito, porque é um fenô
meno soda! gravíssimo decorrente de uma pato
logia social que provém da forma por que tem 
sido feita a ocupação demográfica deste País~ sem 
nenhuma atenção pelo homem. A verdade é que 
o território de$te Pafs foi colonizado no regime 
de sesmarias e até hoje o latifúndio é a sobrevi
vência das sesmarias. Em função dessa _s_ituação 
de monstruosa injUstiça com o ·homem do cam
po, este migrou para as grandes cidades, na espe
rança de que fosse um pouco menos miserável, 
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agravando terrivelmente o problema das grandes 
cidades, porque estas não tiveram condições de 
absorver essa mão-de-obra, sobretudo a não es~ 
pedalizada. Isso é decorrente de um~ patologia 
que aflige muito este País p-ela en~rm~ _injustiça 
que representa. Entretanto, essa. pOpulação mi~ 
grante, que ocupa as áreas __ desocupadas da gran
de cidade, em função jl:lS.~rileflte _da desp~upa
ção, em grande parte deçorrente de urna outra_ 
forma de injuStiça social urbana, que é a especu
lação imobiliária que se cria nas cidades. E um 
feriômeno antigo. Lembro-me_ não apenas do 
tempo em que era Secretário de.EduC:ação e Cul
tura e que participava, juntamente com o. Secrec 
tário de Viação e .Obras,. c;ompanheiro aqui pre
sente, a quem eu chamava de nosso "Buck Jo. 
nes", porque era o homem que resoMa os assun
tos com grande presença e grande dose de espí
rito executivo. Participamos de uma entidade, a 
qual costumava mencionar o seu nome com certo_ 
pudor. O próprio nome da entidade era um des
respeito pela condição humana. Chcnriava-se Co
missão de Alto Nível para os Problemas da Popu
lação de Baixa Renda. 

Cada vez que essa Comissão se reunia, eu f~zia 
menção a esse nome, porque o nome até me 
envergonhava: Comissão- de Alto Nível. Nó~i so
mos de alto nível para tratar da população de 
baixa renda que é uma_ população de baixo nível, 
como se houvesse homens desiguàis. Sou eu um 
velho lutador pela igualdade humana, i!1SO me 
afligia profundamente, mas não creio que pUdés
semos resolver esses problemas. 

Lembro-me, a propósito do processo de amor
tecedores, que o Secretário Carlos Magalhães 
menciona, esse problema já foi levantado na mi
nha fase pré-histórica de Brasília, quando vim para 
cá, em 1961, quando me tomei um dos funda
dores da Universidade de Brasília. Lembro-me 
que um colega de profiSsão do arqulteto Carlos 
Magalhães, o nosso queridissimo amigo Alcides 
Rocha_ Miranda_- _costumo dizer que é _um ser 
tão dotado de bondade, digo que nãó é santo, 
e sim anjo, porque santo é o pecador que se 
converte. Alcides, não. Alcides desceu do céu, 
assim, com absoluta ausência de malícia. Lem
bro-me que ele, naquele tempo, me propôs algo 
parecido~ que a Universidade patrocinasse esses 
amortecedores periféricos em torno do Distrito 
Federal, na Região do Entorno, criando comuni
da_des agro-urbanas-industriais que, de certa for
ma, seriam precursoras do combinado agro urba
no que o Secretário cle Agricultura começou a_ 
implantar. Alcides era um espírito criador, era o 
homem que imaginava, que conc.ebia as idéias, 
pedia-me que as colocasse no papel, e chegamos 
a projetar isso. Antes que isso pudesse acontecer, 
fomos demitidos. Na verdacle~-~ uma coisa que 
me aflige profundamente. Esses problemas dos 
amortecedores que nunca foram implementados. 
Se tivess.em sido _no devido tempo, talvez tivessem 
amortecido o problema gravíssimo dessas popu
lações. Esse problema ocorreu e a administração 
pública não foi capaz de evitá-lo, bem como evitar 
que se agravasse ao_ longo do tempo. 

Sou morador histó_rico de Brasília, vivo_ aqui 
desde 1961, acompanhei toda a construção da 
cidade. Vim com Juscelino Kubtischek no tempo 
em que havia o Catetinho, onde o avião lá pousava 
e decolava, só porque havia o Càtetinho. -

Lembro-me de: que na_administração Aimé La- . 
maison_, o Secretário de Serviços Sociais - não 
se_i .5~ _~avia Secretélri_a, mãs alguém que tivesse 
uma- fuhção correspondéhte a- essa categófia de 
serviços sociais """"':' criou a-doutrina de que não 
se tivessem· unidades habitacionais para Os ~po:. 
bres,_ porque isso servia de chamariz para trazer 
das _áreas empobrecidas do País mais população 
páTa invadir, inchar a cidade de Brasilia. Naquela 
época já se falava no incliaç:o e esse~já era enorme. 
A _essa altura, criou-se justamente a díssuasão, 
oú -seja, o proceSso dissuasório, que sígrUffc"éiVa 
não- dª[-ª_brigo aos_ desabrigados que viessem 
pata Brásüiã, _te~tando conter o fluxo migratório. 
Não mé lembro Se o Governo Aímé Lamais-on 
dUf9:U ~erca de três anos. Se não_ me engango, 
·nãõ ~i e_ êõrtsfruíra"in nem duzentas mó radias para 
a-s popUlações niáis humildes. Longe disso repre
sentar uma dissuasão para a migração, esta nun
_ca foi tão grande. _ _ 

Esse é o fenômeno graVíSSiino-da nossa soCie
dade_ injusta, em que os pobres são -tratados cOmo 
rebanhO, como gado, o que aflige profundamente 
a nossa sensibilidade. 

Lembro-me, também, que quando essa fairioSa 
-ComiSSão de Alto Nível para os Problemas das 
Populações de Baixa Renda existiu - não sei 
se existe-até hoJe, -se funCiona ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA-Está desativada. 
I:fouve _algumas providências que me pareceram 
acertadas, como a destinação de- ã(eas, se não 
me engano, do GUará - o Secretárío Carlos Ma

-galhães me retificará se nã.o for ... 

O SR. CARLOS MAGALHÃES- Foi na Quadra 
38. se não me eng'ano, para absorver aquela inVa
são. 

. O SR. POMPEU DE SOUSA - ... para fazer 
a dissolução dessas !nvasões. Creio que se tivesse 
bªvido continuidade, ao mesmo tempo que uma 
ati_tude de vigilância para _evitar is_so, que o Secre
tário Carlos Magalhães chama de a exploração 
do miserável pelo pobre - que realmente existe; 
po~s, "afinal de contas, no fundo, todos são·vftimas 
na nossa sociedade injusta, tanto os miseráveis 

. SOfl:l.O ~s pobres, são tcidos vítimas,_e é _uma ~elva 
selvagem; são criaturas que nasceram em condi
ções ~u_buma_nas e cresc_eram _em c;o~_ições su
bümanas, não. chegam nem a adquirir a noção 
de-condição humana. Então, são seres, realmen~ 
te, qUe praticam a selvageria, que o capitalismo 
selvagem as colocou. 

-Na verdade, tenho a impressão de que o territó
rio do Distrito Federal ainda é bastante extenso 
para que procurássemo-s uma solução menos 
traumática, como essa, de dar uma prazo fatal 
e dizer que desse prazo não se ultrapassa - e 
vamos evacuar a qualquer preço essa população. 

Confesso que isso m_e_ afligiu profundamente! 
quando reçej;)i um apelo, juntamente com outros 
companheiros da Bancada do Distrito Federal, 
para intermediar uma pequena dilatação do prazo 
fatal. que terminava num domingo. Fui procu
rado, se não me engano, no começo da semana, 

- jUstamente na segunda ou sexta-feira, não me 
recordo exatarnente, por uma vice-presidente da 
_associação d_e moradores da 11 O Norte, por uma 
senhora chamada ~ria da Cruz - até biifiquei 
com ela, que carregasse sua cruz, etc.- e por 
_uma ot,~tra senhor?~, pequenina magrinha e grávi-
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da. que tinha o_ nome_ de. Jusc_elína _- que eu 
até dJsse: "Evidentemente, quaÍ1do _sua mãe espe
rava -o seu nâSCTri1eilto esperava·um -~lho, na"quele 
período realmente de emoção naciorial~', e de, 
vamos çlizer, otimismo, que foi o grande perfodo 
de Juscelino e esperava colocar o nome de Jusce
lino, mas nasceu uma menina e ela pôs Juscelina. 
Desejei que um filho dela fosse. quem sabe, um 
futuro Juscelino para este País. Mas, então, foi 
lernPrado, naquela altura, a hipótese de exami
Wimos, .:rtravés de uma Comissão- não çbarria
ría Uma Córi1is"são de Alto Nfv«e:l, porque não gosto 
de nos coloCar nas alturas- uma Comissão com
posta de elementos da própria Baric:ada _do Dis
trito Fiú:l~r~, do Reitor da Universidade de Brasília 
- meu querido amigo e ProfessOr CfistóVão 
Buarque :.::.__e âe S. Revm·-ArcebisbO- Metr6Po
fitãr10, DOm José Freire_ Falcão, para que sõlicitás
semos do Sr. Govemado_r uma pequena margem 
de tolerância, para suspender o prazo fatal, que 
eràlTi riiâiS de -4 Oú 5 dia_s, daí por diante, é um 
pi-azo fatal, para -remover a qualquer preço, é uma 
oeeração de remover a qualquer preço, para ser 
evacuada a área. Achei que tendo elementos des-_ 
se ~teor e des,sa r.esponsabilidade enyolvidos, po
deríamos negociar uma solução, que não fosse 
traumática e _nã_o criasse a emoção com que a 
evã.cUi:içãO-Se verificou. -· -

_CI)eguei ;e_ cqnsultei os companheiros não 
membros da bancada que me procuraram, e eu 
consultei os elementos que não eram da bancada, 
o Reitor Cristóvão Buarque e o ArcebiSpo José 
Freit_e_falcão. O Reitor Cristóvão Buarque imedia
tamente se dispôs a participar, embora: dissesse 
_ele em uma situação n:teio,ç!ifícil, porque a Univer
siclade era uma das áreas envolvidas, mas que 
estava disposto para encontrar uma . solução e 
nós não queríamos, evidentemente, que a favela 
fo_s.s~ mantida naquele local, queríamos ter uma 
solução mais humana e que não houvesse um 
deslocamento tão geograficamente distante, por
que essas populações, coitadas, acabam conver
gindo para áreas onde elas possam ter um su
bemprego e essa população já estava vivendo. 
vegetando em função -_desse subemprego na pró
pria área de Brasilia. Então pretendíamos encon
trar uam solução p~a isso. Eu telefonei para o 
Governador. mas antes de telefonar para o Gover
nador - num pequeno flash bac::;k na minha 
narrativa, num país colonizado temos que ver 
flash back, porque é uma imagem, é um recurso 
cinematográfico, conversei com Dom José Freire 
Falcão. Eu até hoje costumo chamar os bispos 
pelo pré·nome, porque aprendi na minha remota 
juventude que bispo a gente não chama pelo pré
nome, chamamos Dom José, chamamos de 
Dom Freire, Dom Falcão, Dom Ávila. Entã-o, e_u 
liguei para Dom José Falcão e ete me disse:" 
Senador, estou pronto para participar, e tenho 
o maior interesse em procurar resolver essa situa-
ção sem traumatismo,__ mas ___ a.cbo __ praticamente 
impossível que isso aconteça, porque o Sr._Gover
nador está irredutível no propósito de não abrir 
nem um dia mais. Em tod_o caso, Dom Geraldo 
Ávila, neste momento, deve estar no Palácio do 
Buriti, fazendo uma ultima gestão nesse sentido 
e quando, chegar ele falará com o Sr. e tudo mais". 

Dom Avlla, ao chegar, falou comigo e disse 
que estivera mas_ que considerava inteiramente 
impossível pai-que ele se reportara áté ao episódio 
anterior em que o Governador se recusara a re__ce~ 
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ber Dom José Freire Falcão, porque Dom José 
Freire pediu urna audiência_ e dlsse que era para 
tratar dos assuntos dos favelados da ll_Q. Eu me 
surpreendi, e falando com o G~mact"àr Pê i~ tele: 
fone, ele me confirmo.u que ele conSiderava a_qt.tilo 
uma questão resolvida e que a remoÇão ia ser 
feita com data improrrogável. Achei que era uma 
atitude realmente. de intransigência, porque af nós 
transferirtamos o fogo da nego<:::íação para uma 
camada da sociedade em que estavam pessoas 
de alta responsabilidade envolvida$_ e que nós pro
curaríamos encontrar uma solução _urn_pQuco 
menos traumática. _ _ 

Eu gostaria que essa soluÇãO tiVeise sidO-en, 
centrada para evitar o episl>dio daquela gente que 
ficou até o último dia, e cuJoS barrac~s (oram 
arrancados, e a1gumas puderam se abrigar, eu 
creio, na casa paroquial, e outras não sei onde 
ficaram. 

A aflição dessa gente me deixa profUndamente 
angustiado, Sr. Presidente, Srs. Secretário~.- meus 
caros companheiros, e eu acho que o direito à 
habitação constitui um direito d?! condição huma
na; não há e é_ um çiever do Estado, é um direito 
do cidadão, é um direlto _çlq ser _hUJll~n_p-' ~;: 1.,1rn 
dever do Estado,e acne que todas as tentativas 
no sentido de que o Estado cumpra o seu dever, 
atendendo o direito do <:ida dão, o direito da condi
ção humana - porque há o direito da condiçã_o 
humana - porque, neste País, grande parte da 
população vive em condições subumanas, tudo 
deve _ser_ tentado e_ nenhuma hipótes~ de solu_ç_ão, 
ou tentativa de solução deve ser descartada. E~a 
apenas o que eu queria d~e:r, Sr. Presidente. -

O SR. PRES!DE;NTE (M~ira Filho)- Não que
remos nos privar da palavra daqueles que poderão 
fa1ar, nesta sessão, mas acho que teríamos UfJl 
aproveitamento maior se as_ 110ssas perguntas aos 
Secretários, que para cá vieram, fossem mais ob
Jetívas. 

Tem a palavra o D_eputado Sigmariliga Seixas. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presidente, 
eu me permitir fazer essa longa explanação por
que s_e trata de uma Comiss~o de Senadores do 
Distrito Federa], e acho que nessa condição_estava 
no direito de_ fazer_ essa :digressão ~ ~firmar os 
meus pontos de vista. 

O SR. PRESIDENTE -(Meira Filho) --:-Não há 
nenhuma alusão a V. Ex". É daqui para frente. 

O SR. POMPEU DE SQCJ_Sf.._- Muito obrigado 
a V. E:Jo. 

O SR. PRESIDENTE-(Me~a Filho)-:- TeiTl a 
pa1avra o Constituinte Sigmarlnga Seixas. 

O SR. SIGMJ\RINGA SE!XAS_-:cSr. Presidente, 
eu gostaria, inicialmente, de prestar alguns escla
re<:imentos ou, melhor dizendo, fazer dois reparOs 
com o intuito de restabelecer, em todo o seu 
rigor, a verdade dos fatos. um. se me Permite 
o ilustre Secretário Adplfo __ L,_o_p_~_ ~ qutro ao -não 
menos ilustre Secretário_ CadQS Mé!Qalhàes. -

O Secretárío Adolfo Lopes disse que não houve 
violência no episódio da erradicação da invasão 
da 110 Norte. Pelo contrário,_ acho que houve: 
a violência social. Ou não será. vi.olênç:ia criançis, 
de tenra idade, verem as suas casas sendo derru
badas por força de uma ação policial? Acho que, 
ao contrário, isso pode causar traumas eternos 
nessas crianças._ Mas, se não chegou a haver vio
lência físiCa, E!la, em verdade, quase existiu. 
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No fiflal do dia, a noite Já caia, quando alguns 
moradores resistiãm à idéia de abandonar o local. 

Fui chamado a um canto, pelo Comandante 
daS~tiÕpas cjue lá se_ encôntrarri, C~\. Silveir~. que 
me disse o seguinte:--:- "Deputado, recebi ordens 
e vou tirar todo mundo daí.·: 

Nessa altura, a tropa de choque já estava posta~ 
da diante daqUelas pessoas que lá ainda se encon
travam. Eu disse ã elé _que ele não poderia fazer 
aq_uilo. Não daquela forma. Afinal de contas,_ ali 
estavam pessoas adultas, mas estavam também 
áiai1ÇãS~ E1e disSe-: - ··otha, lastimo mas em 
dez minutos passo com a tropa" - não sei se 
a expressão terá sido exatamente esta - "por 
cima de todos." Talve~ não tenha sido com essa 
contudência, mas coisa assemelhada. 

Ele disse mais o seguinte: - "O _s_enhor será 
poupado pOrque é um Parlamentar." 
- Vi que _o negócio realmente era sério e nesse 

mOmento ... 
Aliás, é testemunha disso o Dr. Gustavo Ribeiro, 

que estava, na ocasião, no locaL Embora, eviden
terhente,- eu rião precisasSe invoCar testerilúnhó-
àe riingLié-rn. · 

f."ta:s nesse momento eu, que me encontrava 
Já. desde_cinço_q_u seis horas da manhã, entendi 
de me dirigir aos mOradores, ~ flZ ver a eles que 
a_ àmeaça era séria e _que ele.s deveriam desistir 
da idéia de permanecer naqUele local e sair dali 
imediatamente,_porque-ei.l lião-tinha como evitar 
que aquela améaça se consumasse. Diante diss_o, 
eles CÇlmpreenderam que teriam que se retirar 
dali. 

De maneii'a que se eu nãO estivesse lá, ou se 
outras pessoas não ·estivessem Já, eu não sei se 
a violência fislca ocorreria ou não. Quero crer 
que_ :sim, pela disposição, primeiro, daqueles mo
radores que permaneceram no locaJ, e, segundo, 
porque o coronel foi taxativo,_ ainda que ressal
vando que o faria constrangido,_mas não poderia 
desobedecer a ordem que recebera. 

Quanto ao Secretário Cãrlos Magalhães, eu 
quero dizer que naquela mesma noite, como não 

bm.iVes.se alternativa, haVia efn principio-uma úrii· 
'Ca alternativa, qüe ·era à do albergue, onde, com 
justa razão, os moradores se recusaram para lá 
se deslo~ar_e_tiJ, e mesmo que o quisessem, pelas 
palavras do próprio Dr. Gustavo Ribeiro; _os alber-:.. 
gues só_ tinham condições de acolher aproxima
damente 40 pessoas, e lá existiam 200 e tantas, 
como não havia outra alternativa diante disso, se 
não me f<Jlha a memória, eu próprio que sugeri 
que procurássemos uma igreja. A igreja mais prõ
xima _era a igreja do Padre Horta, que está aqui 
presente, e n~quele tumulto, com a tropa de cho
que lá' presente, às"pessoas Preocupadas se dirigi
ram, algumas se dirigiram para a igreja, e outras 
s~ ~i_l!Per~r_am. _ Ch~ga.ram à_ igrej_a aproximada
~-e!lte 40 pessoas. No dia seguinte, de manhã, 
os glie-tfnlliimfícadO pelos arredores, alguns, in
CiiiSiVe;"-naquelas passagens subterrâneas do eixo, 
nãful:aJffiente·téndo a notícia de que parte dos 
seus companheiros estava na igreja, para lá corre-
~· Mas isso foi logo_ no dia seguinte, pela ma
nhã. A slige5tão de ocupação, da cessão de uma 
área ruí-ai Ílo Núcleo Alexandre Gusmão surgiU 
à noite. Conseqüentemente, as outras cento e tan
tas pessoas que acorreram à igreja para lá não 
~oré!m n~ expectativa de que pudessem ocupar 
o lote nessa àrea rural porque não sabiam ainda 

dessa promessa transmitida pelo Dr. Gustavo_Ri
beiro. 

O SR CARLOS_MAGALHÃES -Só para colo
car também 11a verdade absoluta dos fatos, como 
você quis colocar. Eu queria dizer o seguinte: o 
Gustavo Ribeiro participou desse trabalho, _dessa 
operação, e eu pensava que ele estava preocu
pado com os problemas que pudessem advir do 
final da operação. Sempre o considerei uma pes
soa capaz. Então, a _quesWio de ofe-reces QU não 
o albergue era uma problemática dele, que ele 
tinha que resolVer, uma véz que--ele dirige esse 
setor. Então, por isso, eu até esse inomento, acre
c!itava _que_ ele tinha trabalhado preocupado com 
esSoe_assunto e que tinha providenciado o albergue 
para Que as peSsoas ficassem. Não era uma tarefa 
minha, erã: uma tarefa dó Dr. Gustavo Ribeiro. 
Se ele preparou mal, ele deve ser questionado, 
e não eu. 

QSR. S!GMARJNGA SEIXAS - Não, mas o 
reparo não foi quanto a isso, fel aperias quantà ... 

O SR. CARLOS MAGALHÃES - Não. mas 
-você disse _que ali só tinham 40 pessoas, e Já 
tiilham 200, ele devi~ ter· pensado nos problemas 
que -podiam ser cria.dos no final. Eu só quero 
esdarec~r que eu quero me ater à verdade, e 
a minha participação nesses fatos. O .Dr. Gustavo 
Ribeiro, então, falhou, porque não providenciou 
albergue para todo mundo. 

O SR. SIGMARINGA SED<AS- Não, ma5.--~ssa 
menção que eu_ fiz a:o fãto de existirem apenas 
40 vagas, isso foi no curso da explanação, Em 
verdade, o reparo que eu pretendia era quanto 
à sua menção ao fato de que depois do anúncio 
d~ possibilidade dessas pessoas virem a receber 
lote na ár_ea rural, foi que a:s demais famílias fora'm 
para a igreja, mas eles não sabiam, foram para 
a Igreja antes de saber disso. 

O SR. CARLOS /Y\A.GALHÃES - Não, isso foi 
noticia de jornal. No }9dia, depois, a noticia é 
que havia 35 famílias com o Padre Horta. E com 
esse anúncio os hóspedes do Padre Horta aumen~ 
taram em tomo de 41 O, como eu li_ hoje no jornal. 

O SR. SIGMARINGA SEIXAS - Bom, eu não 
sei hoje ó itúfne"ro, mas antes desse anúncio a 
igreja já estava abrigando cento e tantas _fcimi1ias. 

Mas, ~e qualquer forma,_ o que eu quero dil:er 
é o seguinte: todos nós temos cOilsciência plena 
e absoluta de que a solução do problema habita
cional no Distrito Federal é muito difícil. Nós te· 
mos hoje um déficit aproxfrnado de 130 mil u~ida~ 
des residenciais. Eu acho até que a solução do 
problema habitacional do Distrito Federal está-in
timamente associada à solução de outros proble
maS e o PrinleirO deles é a implementação efetiva 
de uma reforma agrária no País, como forma de 
estancar esse fluxo_migratóriO. A outra é a imple
mentação, também, de projetas agrícolas ou 
agroindustrías na Região do Entomo,como for
ma de _ftxa:r essa popu1ação nessa região, e resga
tar uma idéia do inído de Brasma, concebida pelo 
próprio Juscelino, de transformar isso aqtii num 
pólo de desenvolvimento da Região Centro-Oeste. 
Um projeto qUe infelizmente foi abandonado no 
seu nacedouro 

Agora, de qualquer maneira, eu gostaria de 
questionar o seQuinte: por qué exatâmente aquela 

- invasão da 11 O Norte? Por que foi escolhida aque
la invasão para· dar inicio ao anunciado projeto 
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de erradicação dessas invasõ_es?_Q próprio Secre· 
tálio Carlos Magalhães disse que essas famatas 
se encontravam lá desde 1984, ou 1$85. 

O SR. CI\RL.OS MAGALHÃES - Era o inído 
de 1985. Foi o __ ano que cheguei aqui e já tinha 
notk:ia que já existiam algumas famílias instaladas 
aqui, eram poucas, muito poucas. Ela cresceu 
com o retomo desse_ assentamento no Guará. 
O .Governo assentou a invasã_o da 309!10, no Gua· 
rá, na quadra 38, com o sistema da cont::essão 
de uso. 

Essas famflias venderam o que não podiam 
vender, que era a concessão de uso, repassaram 
e voltaram dessa vez para a 11 O. Isso foi um dos 
fatores de aumento; o outro foi a. Ql>ta da 110; 
o outro foi os profissionais da invasão e outro 
foí esse dado de a~orrer gente à invasão do CEUB, 
ali atrás, para ficar mais perto do trabalho, a gente 
compreende isso e devido o inchamento desorde
nado daquilo, as pessoas começaram ~:;; vezes 
de outras_invasões, como a do Paranoá, para ficar 
mais perto do tra.b_alho. 

O SR._SIGMARINQA SEIXAS -.Bom, temos 
falado multo de profissionais da invasão. Acho 
isso uma atitud_e abominável. Não nego que exis
tam, acho que ningu~m nega. É o caso_ de identifi
cá-los e aplicar uma sanção penal cabíbel, o que 
não s_e pode é generalizar. 

Acho que a grande maioria das pessoas que 
moram numa invasão efetivamente não tem con
dições de morar em outro lugar, porque ninguém 
faz uma opção voluntária pela misé~. 

Agora, o que eu gostaria de retomar e~te ponto, 
indagar por que a invasão da 11 O já que ela estava 
ali há mufto tempo, por que se tomou a iniciativa 
de C!omeçar esse processo de erradica~o através 
da 11 O? Se ela e~va ali há tanto tempo, por 
que não se preparou e se havia a alternativa de 
Brasilinha, eu não conheço o local, mas, tenho 
informações, por que n!_o _se preparou antes e 
não se aguardaram mais alguns meses até que 
se preparasse adequadamente aquela área? 

Porque outro dia me encontrei casualmente 
com o prefeito de Brasilinha, num programa de 
televisão, e ele me afirmou que a área não tem 
condições, não tem nenhum infraMestrutura, não 
oferece no momento cond_i_çõe_s_rnínimas de habi· 
tabUidade, eu ouvi isso do Prefeito, eu não conhe· 
ço, não sei se interpretei mal, não sei s_e ele não 
se fez entender, mas o fato é que não entendi 
e continuo a não entender por que essa precipi
tação, porque a escolha da 11 O, por que essa 
precipitação, por que não se preparou adequada
mente a área de Brasilinha, em primeiro lugar? 

Anunciou-se, também, a alternativa de novas 
áreas além da de Brasilinha cedida por empre
sários altruístas. Essas áreas estão sendo ofere
cidas em que condições? Haverá uma escritura 
de doa&:ão? D_e qualquer maneira, acho que na 
verdade a altemativa n_ão é por ar. Porque é trans
ferir uma responsabilidade que é do poder público 
a particulares. Agora, essas áreas, se isso vier a 
se e.onsumar efetivameote, se: as pessoas aceita
rem, se os moradores aceitarem da 11 O e outras 
invasões vierem a aceitar, a infra-estrutura dessas 
áreas particulares elas ser_ão fornecidas pelo go
verno, o governo vai injetar recursos em áreas 
particulares? Até agora não consegui entender 
esse espírito magnânimo desses empresários, 
proprietários de locais que querem ceder por esse 
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espírito magnãnimo as suas áreas a essas pes
soas. Gostaria de um esclarecimento maior a res· 
peito disSo, como é que issO vai ser feito. 

O SR. CARLOS MAGALHÃES- Voy esclarecer 
uma parte, com relação ao Entorno, ·o Governo 
do Distrito Federal atua no Entorno, é obrigado 
a atuar no Entorno, atua nas estradas vicinais 
ajv:dap:do a esco_ar ~ produção de todos esses 
rnl,Uliç:ípios _do Entorno. Isso é um dever, é um 
trabalho do Governo do Distrito Federal. Atua em 
Buritl, atua em Arinos, atua lá em Brasilinha, atua 
até lá próximo a Unaí. Porque esses governos 
estão longe e não têm recursos para atuar nessas 
regiões. E como essas produções de grãos que 
acontece em volta, no Entorno do Distrito Federal, 
acabam dentro__do Distrito_fe_çleral~ é u_ma obrigaM 
ção do Governo atuar no Entorno. 

Com -felação a BrasUinh<ii, a participação da Se
cretaria de Viação e Obras, como era uma área 
oferecida pelo prefeito, uma área de proPrfedade 
da prefeitura que fez um acordo com a Fundação 
Maria do Barro, es~ áreas·o GoVerno do DiStri_to 
Federal, através do DER e da Secretaria de Viação 
é Obras, que atua no Entorno, atuou nesse lotea
mento. O Governo abriu a rua, o Governo encas
c-alhou essas ruas, o Governo ligou este loiea
mento, que fica bem próximo da cidade, ligou 
este loteamento à cidade. O ônibus normal, que 
circula, que vem a Brasília pudesse chegar àquele 
local. O Governo está atuando junto com a Prefei· 
tura de Brasilinha, e na codíção que atua sempre, 
quando é para fazer estradas vicinais, consertar 
acessos, até abrir poços artesianos. Isto é um tra
balho normal do Governo, que se reverte em be
nefício para o Distrito Federal. Agora, com relação 
às áreas particulares, eu não trabalhei com nenhu
ma delas, o Governo não fez trabalho nenhum 
em nenhuma área particular. Penso que isso ainda 
está em termos de propostas. Esse assunto não 
foi discutido, nem o Governo investiu nada em 
infra-estrutura de loteamento particular. Não sei 
se o Dr. Adolfo tem alguma coisa a acrescentar, 
uma vez que foi ele quem conversou cor:n esta 
gente, inclusive o Padre Horta, a Comissão de 
Justiça e Paz, acho que já foi a algum desses 
loteamentos, não fui, não conheço. E através da 
Se:cretaria de Viação e_ Obras, o governo nã_o in
vestiu vm tostão nesses loteamentos particul8fe:S. 
Porque acho difícil, também, esses empresários 
serem tão magânimo assim. 

O SR. ADOLFO LOPES- Se não me engano, 
o Secretário de Serviços Sociais foi perguntado 
a respeito da violência. Houve ou não houve? 

O SR. CARLOS MAGALHÃES - O conceito 
de violência, como foi colo~ado peJO iiustre Depu
tado Sigmaringa Seixas, é muito amplo. Eu diria 
que a violência, também, é você ocupar o que 
não é seu, território alheio. I:: uma grande violên
cia, também você ocupar o centro da Capital da 
República, com ânimo de permanência, e ser inci
tado nesta permanência. E uma grande violência, 
também . .t uma violência voç_ê não ter uma plani
ficação federal, segurando o i}omem oo seu habi
...,_t, não tendo no lar o mínimo de estrutura e 
~ infra-estrutura que possa fazer com que ele 
ali permanecesse com dignidade. t violência, 
também, você não ter programa social, não ter 
recursos para cobrir a multidão de pecados na 
dívida social. Isto é muito violento, também. É 
violento você poder ocupar a 11 O, para, volta e 

meia, a pretexto de pobreza, de miséria, dar a 
sua saíd~_e praticar estupro, seu roubo, __ a sua 
tr6ç:ã, ·indUSí_ve d~ pontOs ~e t9xicos. t:: viofen"tci, 
também, você incitar, permanentemente,sem 
proposta, repito. 

O SR. ADOLFO LOPES - Mas V. Ele então 
está dizendo que ali há estupradores? 

O SR. CARLó~Ç MACiALHÃES - Oiiví, V. Ex' 
atentamente._Agora, tenho o direito d.~i!' Lesponder. 
É violento, também, você só chegar no dia da 
operação, quando nós pennanecemos 60 dias, 
numa oPeração,- o tempo tcid6-peregrinando,OC6il
versando, um a um, dando alternativas, durante 
60 dias, sem que eu tivesse visto, iõC!IuSive, a sua 
presença, que para mim é muito agradável, por
que você é um homem ligado ao social. 

Então, _é violento s_ó chegar no dia cOm prazo 
marcado. É importante que se esteja o tempo 
todo ao lado dessas criaturas, colaborando com 
o Governo. É violento, também, não c-olaborar 
com o GOverno, enquantO você é comunidade, 
enquanto você precisa ter segurança na cidade. 
É violento, também, observar a violência nos ou· 
tros, enquanto ·você ainda não foi atingido pela 
violência. Então, eu queria fazer essas colocações, 
para dizer que ninguém aqui ama a cnatura hwna· 
na mais do que eu. Sou cristão, sou espin'tualista 
fiz parte de um projeto que acredito nele.Ele é 
um projeto social. Ali não_ aconteceu o que houve 
em São Paulo, que todas as televisões do País 
mostraram trocas de tiros, mortes. Não aconteceu 
e não aconteceria; porque havia, inclusive, um 
fato importantíssimo, que não foi citado aqui: nin
guém estava armado com arma de fogo. E muito 
importante que se diga isto, também. Então, na 
verdade, quando V. Ex? _coloca nesses termos, eu 
gostaria de dizer, que nós passamos por homens 
violento, pela ausência total de planificação. 

O SR. SIGMARINGA SEIXAS -Sr. Presidente, 
até me espanta uni poUco- o destempero do Se~ 
cretário, porque quando fiZ a colocação sequer 
o acusei como reponsável pela violência fisica, 
que poderia vir a ocorTer. Quanto à violênda so
cial, a responsabatdade- é âe todos. Mas quero 
dizer ao ilustre Secretárto que não fui, cóiri_o polí
tico demagogo, à cata de voto, ou seja o que 
for, àquele dia; sequer fui espontaneamente para 
lá. Fui a convite dos moradores. Tenho cons
ciência absoluta, que o meu papel ali foi o de 

_quem vai para uma operação dessas para evitar 
um mal maior. Quero dizer-a S. Ex? que a minha 
interferência no episódio da 11 O Norte - talvez 
o ilustre Secretário não conheça o meu passado 
em Brasília como advogado ligado às causas so
ciais e políticas, por isso, talvez, S. Ex" tenha se 
espantado com a minha presença naquele dia. 
Eu iria como Deputado como teria ido antes, co
mo- itdvogadõ, como fui em -multas ocaSiõeS. Esti· 
ve no local a pedido das entidades envolvidas 
no episódio da 11 O Noite :.._ a Comissão -de Jus
tiça e Paz, o Conselho Popular, a Universidade 
de Brasília, o Sindicato dos Arquitetos- em algu
mas reuniões, tentando uma solução que, se não 
Viesse -a ser a ideal, pelo menos evitasse -o desen
lace que:ocorreu na 110 Norte. Estive_em cantata, 
algumas vezes, com o Dr. Rui de Almeida, e, numa 
dessas oportunidades, foi apresentada pela Uni
versidade de Brasília, através da Professora Sueli, 
unla proposta que tinha sido elaborada pelo De
partamento ae Urbarilsrno d<i Universidade de 



Outubro de 1987 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

BrasUiã, como uma possível solução para o pro
blema, não só daquela invasão .como cle_outras. 
A proposta chegou a sensibilizar o Dr. Rui de 
a para ser executada só pela Univetsidac:l_e_ de Bra
sília, mas também pelos setores do Governo liga~ 
dos a essa problemática. O Governador sequer 
admitiu discuti-la, disse que a solução já estava 
dada, que _a invasão seria erradicada e eles iriam 
para Brazilinha ou para qualquer outro lugar. Isso 
me foi transmitido. 

Quero fazer este reparo, Sr. Presidente, para 
deixar claro que fui e irei em todos os movimentos 
sociais que ocorrem no Distrito Fed_eral. Vou co
mo parlamentar, _irei amanhã c;:omo advoga9o, 
mas não me afastarei desses movimento~ e l)ão 
recearei o debate e o coo[rQot:o seja lá _com quem 
for. 

O SR. ADOLFO LOPES -Sr. Presidente, gos
taria de fechar este aparte, sem polemizar, dizendo 
que a primeira providência que tomamos foi a 
de fazer um convite, que inclusive está ampla· 
mente noticiado nos jornais. Convidamos, tam
bém, naquela época, a dasse política, dois dias' 
antes de adentrarmos. aos dias que antecederam 
aos 60. Quero deixar bem claro que tomamos 
a liberdade de ligar para cada gabinete dos parla
mentares. Tenho companheiros, aqui, que podem 
testemunhar. 

O SR. SIG!v\ARI_tiGA SED<AS - Eu não reCebi. 
Posso garantir que não- recebi nenhuma comuni
cação neste sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Meira FUho)- Sei que 
todos desejam falar, estou ansioso para dar a pala
vra a to_dos, mas tenho que seguir minha lista 
de oradores, 

O SR. ADOLFO LOPES- Sr .. Presidente. peço 
licença para me retirar, como já havia comuni
cado a V. Ex" anterionnent_e, pois tenho um com
promisso o qual já estou atrasado. 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho) - Muito 
obrigado pela presença de V. Ex!' em nosso en
contro. 

Concedo a palavra ao nobr~ Senador Augusto 
CarValho. Peço a S. Ext que seja breve, para que 
possamos dar a paJavra a todos os Srs. Senadores 
e Deputados presentes. 

O SR. AUGUSTO CARVALHO- Sr. Presidente 
em primeiro lugar gastaria de parabenizar V. ~
e, ao mesmo tempo, estimuláAo para que pros
siga na Presjdência desta Comissão, de forma 
a tomá-la realmente wn f6rum dos problemas 
do Distrito Federal <::om a polêmica que acho 
bastante natural e democrática, 

Ao mesmo tempo, gostaria de prestar minha 
solidariedade ao companheiro Sigmaringa Sei
xas, parlamentar que merece todo respeito da 
nossa parte, pela sua permanente preocupação 
com o so~ial e dizer ao Secretário Adolfo Lopes 
que daqut para a frente, desde quando assumiu 
como Presidente o Senador M.eira Filho, espera
mos que esta Comissão seja efetivamente um 
loca] onde o debate democrático flua, sem neces
sidade da gente se irritar com· uma colocação 
que, de maneira alguma, achei que se dirigia à 
pessoa do Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fdho) - Exalte
JTlO<onos em busca de soluções. 

O SR. AUGUSTO CARVALHO - Exalo. Mas. 
Sr. Presidente, creio que o problema crucial no 
ano erTI que C-omemoramos o Ano Internacional 
dos Q_esabrlg?~-dos sob o patrocínio ·da ONU, no 
Brasil vemo-no~ às voltas com problemas da gra
vidade como o caso da 11 O Norte, das outras 
invasões que estão por ser erradicas, de acordo 
çom a pretensã_o do Governo. ----

Digo a V. EX que tomei_ uma posição contrária 
à pretensão. do Governo do Distrito Fede[al, devi~ 
do. àquela forma açodada, àquela forma arbitrária 
d_e remover, a qualquer preço, os moradores da 
11 O Norte, e subscrevei - Por coerência com 
meus principias- responsabili~ando-os inclusive 
pqr __ qualquer eventualidade que escapasse ao 
controle das partes envolvidas, principalmente 
tendo em conta o que testemunhei e acompanhei 
na erradicação da invasão do Paranoá tentativa 

- de ampliação da Vila Paranoá quando a1i... 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Permite V. Ex" 
-um aparte? Um aparte que pensei até em dar 

ao companheiro Sigmaringa Seixas. A simples 
palavra erradicação já _representa algo que não 
quero nem qualificar, porque erradicam-se mo~ 
léstias, erradicam-se patologias, erradicam-se 
pestes; não gente. - · 

O SR. AUGUSTO CARVALHO- Obrigado pelo 
aparte. Tenho essa mesma concepção. 

Mas, Sr. Presidente, creio que a situação do 
País, o a si~~ção de Bras ma, a situação das grandes 
metrópoles brasileiras passa por uma det:isão que 
esta Constituinte tem pela frente, a respeito da 
reforma agrária. Ou se faz a reforma agrária rieste 
Pafs_ ou teremos daqui a pouco, Governos e Prefei, -
tos <:;alocando tropas de choques nas froriteiras 
de :_suas cidades, paia evitar que o êxOdo rural 
continue acontecendo desta f~::mna; o latifúndio 
impunemente escorraçando do campo milhões -
de deserdados desse sistema _:. e é aqui que 
faço um apelo especial a V.~. Presidente desta 
C9missão, e a todos meus companheiros de Ban
cada de Brasília, para que lutemos a fim de incluir 
Brasília, o Oistr(to Federal, no Piano Nadonal de 
Reforma Agrária, uma Vez que foi- cOnsiderado 
pelo Governo que Brasília não tem problema de 
concentração de terras quando as estatfsticas de~ 
monstram exatamente o contrário. 

Creio _que chegamos a uma situação de fato 
consumado, em que as partes, todos nÇs, esta
mos debatendo, ouvindo, tentando chegar ao 
encontro de uma solu~ão1 um decisão que venha 
a superar a gravidade da situação. O que ouvi 
falar algumas vezes - aliás, repetidas vezes ~ 
foi o problema da apresentação de alternativas 
para a decisão que foi tomada pelo Governo do 
Distrito Federal. E aqui eu gostaria de retomar 
o ponto que foi levantado pelo ilustre colega De~ 
putado Sigmaringa Seixas, e creio que estão pre-. 
sentes as pessoas envolvidas na elaboração deste 
projeto, tais como a Ora. Vera e :seus compa· 
nheiros do Departamento de Arquitetura da Uni~ 
verstdade de Brasília, que apresentaram ao Gover
no uma alternativa possível que não fosse aquela 
da remoção a qualquer preço. E esse ponto, pode
mos dizer, que é uma altt!_mativa concr(!ta, gosta
da de saber dos Srs. Secretário~_ ~qui pre_sentes 
qual seria _essa a1temativa e por que foi conside
rada inviável pelo Governo? E diante da situação 
consumada, porque, á paróquia do Padre Horta 
está lá apinhada de pessoas, acarretando proble-
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mas para aquela paróquia e com a responsa· 
bilidade do GoVerno nessa questão existe alguma 
péspeétiva dessa a1temativa que foi apresentada, 
núm-passado recente, de ser-novamente anali
sada e quem sabe implementa? Esta a questão 
que- deixo aos Srs. Secretários. 

O SR. ADOLFO LOPES - Nobre Deputado, 
inicio reSpondendo e naturalmente o meu colega 
Carlos Magalhães também pode fazer aprecia
ções a respeito. 

Na verdade, ainda hoje, estivemos, por volta 
das 15 horas, reunidos com o Pa~~ Horta, com 
o Padre Virgílio, com o próprio Bispo Dom ÁVila, 
que chegou um pouco depois, e com segmentos 
que estão rigorosamente envoiv_ídos nesse cirçui
to e 'ficou (ler;idido que amanhã, por volta das 
nove horas, um ônibus sairá da Secretaria de Ser~ 
_viços Soclais, depois de passar pela paróquia le
vando representantes dos moradores_ e também 
representantes da. Comissão de~Justiça e Paz da 
Igreja para que sigamos até Brasilinha, de vez 
que uma nova doaç:ão de 200 lotes foi feita-pelo 
PrefeitoAdemar Alves. Esse fato é novo e entende
mos seja interessante, já qUe ·a comunidaàe a 
que perten-ce este pessoal, metade está na cidade 
de Brasilinha. Esta é uma providência que será 
imediata ·e amanhã mesmo vamos conversar com 
o Prefeito __ Ademar Alves para ver se é possível, 
enquaritb~hãô se levantar a residência provisória 
ou defirittiva, a permanênCia deles em lo_çais den
tro da própria cidade. Posso adiantar qUe há um 
cinema antigo, e que não foi ainda acionado, que 
poderá prestrar esse tipo de colaboração. 

A Secretaria_de Serviços Sociais e a FunQ.ação 
do Serviço Social estão também, neste momento, 
vendo a possibilidde do auxílio soçial para a per
manência enquanto existir o impasse. Esta é uma 

- colocação que faço porque também é um fato 
novo. 

Quanto ao pritneiro aspecto, eu gostaria de ou~ 
vir o brilhante arquiteto, por demais conheddo, 
amigo de Niemeyer, que é _o nosso colega Carlos 
Magalhães. Amanhã, na comitiva, a UnB, @través 
de um engenheiro convidado pelo Padre Vrrgílio, 
o que nos deu muito prazer, estará conosco; dois 
engenheiros da Sociedade Habi~ci<;mal de lnte· 
resse Social, cedidos_ pelo colega Benedito, tam
bém nos acompanharão. Portanto, há wn esforço 
de forma intefjrada para não s6 aprimorarmos, 
mas também avaliarmos toda essa questão _em 
razão do problema da SQN 11 O. Pode ser que 
todos cresçamos dentro desse episódio. 

ó SR. CARLOS MAGALHÃES- Sr. Deputado. 
não conheço o projeto da Universidade. Não sei 
nem se é de fesid_êndas, casas, lotes, residências 
individuais oU: habitação coletiva. Só acredito na 
_seriedade da busca para uma solução do proble
ma habitacional com habitações colet:ivas. Fora 
daí estaremos traba1hando para as grandes com· 
panhias que farão o asfa1to, o meio-fiO, calçadas, 
em detrimento da qualidade de vlda das-pessoas 
qlJ,e ali irão habitar. Ê um processo que vai em 
direção das _ _grandes lrrmas: Não iremos direcio
nar Corretãffiente-OS_ re_ç_ursos :Páia a melhOria da 
qUalidade de vida dessas pessoas que habitarão 
esses grandes conjuntos. Todo o País deve enca
rar seriamente o problema habitacional, a habita
ção coletiva. Esse negócio de ~sinhas ti.ão cons
titui, a meu ver, solução para um problema habita
cicinal da magnitude do de Brasilía, ou seja, de 
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120 mil residências. Não çonheço o projeto. Pode _tos~ A transferê:nc.ia_ des.sa: população para um lo-
até ser o ovo de Colombo. Gostaria de conhecê-lo. te;amel1tO em Brasilinha_ representou correr atrás 
Li nos jornais que há uma pesquisa de material do efeito de ter permitido urna invasão. 
mais barato. Mas tenho êl impressão de que não Oiavelamentoemvárias-áreasdoDistritoFede-
é essa a solução, A seriedade na conduçâQ do ~- télmbém demonstra_ que estamos_ !:O.rrendo 
problema habitacional passa pela habitação cole· atrás dos efeitos. Estou muito à vonU,.Q.e para dizer 
tiva; disso tenho c:erteza. isto, porque tanto critico._çomo elogio 0 Governo 

O SR. AUGUSTO CARVALHO_ Sr. Presidente. do Distrito Federal_no momento __ em que erra ou 
pensei que os secretários poderiam nos informar acerta. Tal como os governos passados, o atual 
a respeito do estudo da viabilidade dess_e proieto. também está correndo atr_âs dos efeitos de uma 
Tambémdesconheçosea__soll.lç_ãoéac:onstrução _ política que vem-s_e revelando errada há _muito 
de casinhas. Gostaria qe· solicitar a V. Ex" _que tempo. 
fosse dada prioridade a que alguém, vinculado Ora, todos sabemos que Brasília é uma cidade 
à elaboração do projeto, nos informasse a res· administrativa em sua essência,_ construída para 
peito. 500 mil habitantes_. ~videntemeflte, se ~la atinge 

um milhão e setecentos mil habitant~s hoje e 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não. ..svpõe-se que vá atingir quatro milhões_ de habi-

lsso será feito posteriormente. __ tantes no ano 2000, qualquer tentativa de solução 
O SR. CARLOS MAGALHÃES- Pode_ser que aqui dentro será em_bu_sc<;t de solucionar efeitos 

se descubra algo novo. Fazendo casas, pode-se enãOresolverascausas.lssomepareceumponto 
descobrir a solução e exportar isso para os países pacífico. Estou também muito à vontade para fa-
que, hã muito tempo, trabalham na habitação -c o- _ zer isto e repito, poi'cjue em 1979, quando assumi 
letiva como meio de enfrentar o problema habita- a secretaria de Saúde; e tínhamos um milhão 
dona!. e duzentos mil habitantes aqui no Distrito Federal, 

O SR. AUGUSTO QIRV,',LHO-= $6 estranho 
que tenha chegado ao Governo e não às mãos 
de V. Ex' 

O SR. CARL.OS MAGALHÃES -Pode ser que 
tenha sido encaminhado erradamente para outro 
lugar, ao invés da Secretaria de Viação e Obras, 
que é quem trata do assunto. 

O SR. ADOLFO LOPES -À _guisa de comple
mentação e de esclaredmento, diria que devemos 
ter critérios, sem dúvida alguma. Foi anunciado 
pelo ilustre Deputado Stgmaringa Seixas, que 
lembrou o episódto, o local rural em Alexandre 
Gusmão. Esta hipótese, em nenhum momento, 
foi oficializada. Seria um absurdo, depois de ses
senta dias dizendo-se que não havia alternativa 
dentro do Distrtto Federal, de repente oferecer-se, 
com um privilégio odioso portanto, aos remanes
centes da 11 O essa alternativa. 

Por outro lado, entendo que exista hoje apenas 
uma forma de se obter um lote ou_ uma casa 
dentro do Distrito Federal: através da inscrição 
no Cadastro da Sociedade Habitacional ele Inte
resse Social - SHIS. A não ser que a pessoa 
seja rica e compre de particular para particular, 
não vejo outra alternativa. Fora disso, corremos 
o risco de premiar famílias recém~chegadas aBra~ 
S11ia, quando sabemos que há muitos que estão 
aqui há 30 anos e que ainda não conseguiram 
um lugar ao sol, ou seja, que ainda. vivem de 
aluguel. 

Essas preocupações já foram bem rea1çadas. 
Elas devem ser vistas como parte do critério a 
ser adotado. A alternativa do entorno, repito, signi~ 
fica talvez um milímetro de dignidade a mais do 
que morar no que não- é seu e numa .,.usência 
de dignidade. · 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Esperan~ 
do que o ilustre Deputado Valmir Campelo e a 
ilustre Deputada Márcia Kubitschek não fiquem 
zangados, passo a palavra ao Deputados Jofran 
Frejat. - - -

O SR. JOFRAN FREJAT - Agradeço ao Sr. 
Presidente e aos Srs. Secretários. 

Mais uma vez, cons.tatamos_ que, através desse 
fato consumado, estamos correndo atrás dos efei-

eu já "C:::hamava atenção para o fato de que tinha
mos uma ple_tora de habitantes na nossa cidade 
em que os_ equipamentos tanto de EâUcação, 
quanto de saúde, como a gravíssima questão do 
emprego, teriam que ter outro enfo_que diferente 
daquele que estavam tendo. Em outi:as palavras, 
como empregar o excedente de Ressoas que AQUi 
estavam vivendo, se a cidade_ não foi criada para 
isto? Evidentemente que Brasilia, naquela época, 
já se mostrava c:omo excelente laboratório para 
a verificação desse fato. Constiriuava sendo Lima 
cidade foco de uma mígraçao permanente: E ne
nhuma providência foi tomada neste sentido, ou 
Sejam a_grande_ solução que seria a refOrma agrá
ria, mencionada aqui por outros Colegas, no sen
tido de assentar o lOcal onde o indiVíduo é feliz, 
onde tem a sua fãni.ffia, os· seus aniigos, a sua 
recreaçãO com os mecanismçs eficientes 2.3ra 
que ele ficasse na terra. Ele sai de um local onde 
é reiativamente felíz, para ser infeliz a(rui em uma 
favela no Distrito Federal, Rio de Janeiro, em São 
Pa_ulo, ou em qualquer outro lugar. 

Já à.Qiieia-é-Poca -agrada-me muito ouvir isto 
do Sr. Secretário de Viação e Obras-já advogava 
o desenvolvimento de pólos industriais no Entor
no de l3rasi1ia e mesmo dentro de Brasilta, próxi
mos às cidades saté~tes, para que não houvesse 
razão para que as pessoas tivessem de ser trans- _ 
portadas das cidades satélites para o centro da 
cidade. -

Comecei a fazer essa política também, quando 
da execução dos centros de saúde, colo_cando 
os funcionários da Fundação Hospitalar para vive-, 
rem próximos do local onde traf:>afhavam para 
diminuir um pouco o desperdício econômico da
quela época, e também com postos de saúde 
rurais, mostrando que, na área rural podia-se fazer 
assentamento com um mínimo de eficiência, com 

_ um_a -~scola, um posto de saúde, etc. 

De- rOrma que, indepen-dentemente das ques- -
tiúncl,llilS que aqui se queiram tratar, de quem 
tem_ ou não razão, o povo tem razão de buscar 
amelhoria de sua condição de vida. e o Govemo 
tem obrigação de preservar um mínimo de condi
çào _de vida para a poPulaÇãO das cidades ou 
de qualquer lugar. E aí se estabelece um choque 
de posições e de opiniões, uns buscando a alegria 

pessoal, a satisfação pessoal e de sua família, 
que não encontraram onde residiam, e outros 
busca"ndO mafiter a sUa. félkidade e alegria pes-
so~ _nos locais Onde residem ~qui nas grandes 
cidades. Esse choque virá fatalmente--em todos 
os _se·tor.eg da- Vida urbana na,_ciÕnal, que hoje re
pre?enta praticamente 70% da nossa população. 

E pr_~ciso encontrar uma solução. Não interessa 
se isto-Pas~rá_ pel95 politicas, se passarã Pelos 
secretários, se passará pelo Governo, se pàssará 

_ p~lél __ !greja, por onde _passará. Tem que passar 
Por-Ui-na mudança di mentalidade da sOCiedade. 

. A sociedade como um todo, que_é a maior respon
sável_ por toda essa violênc::ia social, independen
temente de •violência do ato _da remoç_ão, que é 
uma violência-local. Temos uma violência nacio
naJ contra a~ át9nidade-da pessoa humanã muito 
mai? importante do que a violência local da retir~
da dessa gente. 

Sinto-ine mWto satisfeito de ver que Se busca 
encontrar uma solução, mas uma solução real, 
através da criação de locais de trabalho, de locais 
de desenvolvimento para dar a essa gente o ele
mEmto esséncfal da sua sobrevivênc::ia, que é o 
trabalho. Nenhuma política paternalista, nenhuma 

- política paternalista - repito - de dar leite, de 
dar pã?, de dar moradia de graça resolve o proble
ma nacional. Nenhuma! É preciso que se dê ao 
homem a dignidade, o respeito próprio que ele 
quer ter para ter a sua moradia, para ter o seu 
alimento;- J)ara ter o seu" tfabãlho ganho Com o 
suor do seu rosto e poder chegar em casa sem 
a vergonha de dizer para a mulher que ele recebeu 
um litro de leite de graça, sem a vergonha de 
ter que dizer para os seus filhos que ele não é 
Capãz de manter o sustentO de StJa familia. 

Quando ouço de V. E?c' a preocupação em en
contrar uma solução social de que V. Ex" também 
é vítima, V. EX' é__vítima porque está correndo 
atrás dos efeitos. V. Ex~ não teve condição ele 
cuid~r das S~Y-~-ª• tal é o volume dos efeitos que 
assomam dentrO da Secretaria de V. EJci' e dentro 

. dO Governo como ~ todo. T ado o social hoje 
está sendo cobrado. Por quê? Porque o Governo 
continua acreditando que investimento na área 
econômk_a_é mais importante do que investimen
to na área social. E quando se parte de uma pre
missa errada, começa-se a enCOntrar em -todas 
as fas_es do desenvolVimento e do raciocínio dessa 
premissa o erro estabelecido como es,tá agora. 

V. Ex.' é tão VI1ima quarttõ os favelados; embora 
V. Ex'!. esteja em boas condições de sa(Lde, mora
dia e vestuário, é __ wna vftirna da agressão, para 
quem o cOnhece dada a. sua espiritualidade, o 
seu pensamento, o seu amor à criatura, humana. 

. E,_ estendo esse raciocínio também ao Seçretário 
Carlos Magalhães que mostra, _através da sensibi

. .I idade da real necessidade de se des_envolverem 
pólos industriais na área do Entorno do Distrito 
Federal e no próprio Distrito Federal, a sua_ preo
cupação para que o homem tenha dignidade de 
ganhar com o suor dà seu rosto o pão de cada 
dia. De forma que não vou entrar no detalhe da 
violência nem do erro da retirada de uma favela 
É uma vioJênCiiJ e é um erro, mas erro maior 
foi permitir que essas pessoas s_e favelassem. É 
aí que nós temos qUe-buscar a cura Não através 
-da necessidade de uma c::irurgia, mas através da 
vacinação do sofrimento dessã geiite dando-lhes 
condição_ para que não adquiram a_doença soda!. 
Por isso não vou fazer ~rítica. Não_ vou fazer cr~tica 
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porque V. ~ foram obrigados a tomar as provi
dências dolorosas, que agrediram ainda mais o 
sofrimento dessa gente. Ma_s quando se apresenta 
aqui uma proposta de trabalho, que pro_cura resta
belecer condições para que o homem possa sus
tentar a si e sua família, tenho que me congratular 
com V. E??i, pois dentro do próprio erro de ter 
que cuidar dos efeitos, estão buscando uma solu
ção para as causas. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Melia Filho}- Confesso 
que estou aqui para conduzir os trabalhos, mas 
diante da colocação do Deputado Jofran Frejat 
não posso deixar de dizer que também estive lá 
E vi naquela manhã das sete às 13 horas um 
silêncio perturbador. Aquele Silêncio falou-meco
mo se eu estivesse participando integradamente 
daquilo e a mim mesmo pedi desculpas por não 
ter feito alguma coisa antes. Aquele silêncio era 
como que uma condenação para todos nós, por
que ali estava e estará a familia brasileira. Apenas 
queria me posicionar. (Palrnas,) 

Deputado Valmir Campelo, V. Ex" permite que 
a Deputada Márcia Kubitsc_he_k__fale antes de V. 
Ex'? 

O SR VALMIR ü\MPELO - Corri o tnaior pra
zer. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Muito 
obrigado. 

A SRAMÁRCIA KUBITSCHE:K -Quero apenas 
dizer algumas poucas palavras, devido ao avan
çado da hora e há muitos ainda para falar. Mas, 
como muitos deram aqui seus testemunhos sobre 
esses acontecimentos que· precederam a remo
ção da 11 O Norte, eu gostaria de dar o meu teste
munho em relação a uma pessoa que considero, 
hoje em dia, não somente como um amigo, mas 
uma pessoa que admiro, que é_ o nosso Secretário 
de Assuntos Sociais, Dr. Adolfo Lopes. 

Vinte_ ou trinta dias antes, não me lembro exata
mente, encontrei-me coro -o Dr._ Adolfo Lopes 
num almoço na Ceilândia, num albergue absolu
tamente rudimentar, para crianças carentes. Tan
to_ S .. s~. qüãntó eu lá córit"parecemos pãtã dar 
o nosso_apoio àquele grupo comunitário. Elá está
vamos unicamente por amor ao que estava sendo 
feito. _Sentainó=nos-jüntos numa mesa onde fo
mos muito bem servidos por toi:la aquela gente 
pobre, que realmente estava querendo fazer algo 
de bom para aquela comunidade. E o Sr. SeCre
tário contou-me todo seu plano sobre Brasilinha 
e sobre as outras comunldacl~ do _EntomQ, que 
estava procurando fazer com que se Integrassem 
dentro dessa ação do GDF_ para a remoção pací
fica dessas invasões e para que a essas pessoas 
moradoras dessas invasões fosse dada, pelo me
nos a longo prazo, melhor condição de vida, de 
dignidade humana e tudo isso. 

Fiquei profundamente i_rilpressionada com o 
que o Sr. Secretário estava dizendo e congratu
lei-me com S. S•. E: Voltei a falar com S. S• mais 
tarde, inclusive depois da remoção da 11 O NOrte, 
porque eu queria dizer a S. S•-ql.ie, de uma Certa 
forma a ação de S. S• tinha _sido válida, que S. 
& poderia ficar feliz porque vieram me prOcurar 
em meu gabinete, livremente, sem nenhuma for
ma de coerção, pessoas de uma outra invasão 
do Plano Piloto que gostariam de ser removidos 
da maneira como aquelas primeiras famílias da 
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110 Norte o foram. L.evei esse grupo-de p~s 
ao SecretáriO ·e S. $! atendeu-nos maravilhosa
mente bem e essas pessoas, por livre e espoil
tãnea vontade, estão sendo removidas para uma 
área fora do Distrito Federal, mas na região do 
Entorno _nos mesmos moldes das famílias que 
foram removidas da 11 O NOrte, no princípio do 
trabalha: do Sr. Secre~rlo, que já vem de longa 
dato, . 

-- Quero dizer que não é verdade, que ess_a remo
ção tenha sido decidida de um dia para outro. 
Estou escutando o Secretário de Viação e Obras 
e o Secretário de ServiçoS Gerais falarem dessa 
remoção há muito tempo. Então, não é verdade, 
no meu entender, que _o_GoyernO do Distrito Fede
ral _tenha dado 24 horas para a remoção dessa 
gef.ite~ Ao contrário, trinta dias antes o Sr. Secre
tário Adolfo Lopes conversou comigo em Ceaân
dia e já me falou de todos os seus planos e me 
falou .de todo seu trabalho de persuasão e de 
conversa com todos os_ moradores da 11 O N01:te. 

Então, ··a bem da verdade, como todos estão 
dizendo aqui que a verdade tem que ser estabe~ 
lecida, a bem da verdade temos, também, que 
estabe_Iec~_r_ que, absolutamente essa remoção 
na-o se deu em 24 nem em 48.horas 

Foi dado a entender que isso teria acontecido~ 
pelo menos foi o que entendi, mas quero apenas ... 
que foi essa conversa que tive com o meu amigo, 
o Dr. Adolfo Lopes, na Ceilândia, 20 ou 30 dias 
antes - não me lembro bem_ - da remoção. 
Quanto à afirmação· de que é uma violência ou 
uma falta de caridade o fato de ~ssas familias 
serem levadas para fora do Distrito Federal, todos 
nQs sabemos que foi por absoluta necessidade, 
devido ao tamanho do Distrito Federal que dispõe 
de uma pequena área. Do Quadrilátero Cru1s que, 
na realidade, foi determinada para ser o Distrito 
F~eraL.no princípio, quando Juscelino Kubits~ 
cl1ek Começou a construção desta_ cidade, quilô
metros. quadrados em torno de Brasília tiveram_ 
que ser abandonados para poder tornar esta cida
de uma realidade. Se ele tivesse permanecido 
com aquilo que a Comissão Cruls determinou 
em primeiro lugar, ele não poderia ter feito Brasí
lia, e ele fez Brasília O importante é fazermos 
algo, porque é fnuito fácil criticarmos. Uma vez 
ouvi de papai essa famosa frase, qúando muita 
gente chegaVa para ele e dizia: "Mas, Presidente, 
é isto." P(esidente ~ é aquilo ... porque isto está 
errado, aqUilo e5táerTado: .. "E ele dizia: "Está mui
to Dem. Eu- cànC.ordo. Está tudo errado._ Agora, 
você me dê a solução". Aonde é que está a solu
ção? É muito fácil criticar mas é muito dificil fazer. 
Papai fez e V. s~ Dr. Adolfo Lopes, também esta 
fazendo, congratulo~me com V. S• e com o Dr. 
Carlos Magalhães mas, principalmente, com V. 
S•, pela sua paciência e pelo seu trabalho e pelo 
que vi nos olhos e nos seu coração, naquela con
versa que tivemos. Acreditei profundamente em 
V. S• e duvido que alguém que tenha conversado 
com V. S', da maneira como conversamos naque
le dia, não acrearte em v. 5',-v. s· está tentando 
fazer um traballho positivo em Brasilinha, em Gi
rassol, no_Entorno de Brasília. E, por que, e Entor
no de Br"ãsília, -rião é digno de ser moradia? por 
que· !i.ão7Brasília não foi apenas construída para 
ser a nOva capital do Brasil. Brasília, segundo 
as idéias de Juscelino Kubitschek, foi construída 
para ser a ponta de lança do desenvolvimento 
do Ceiltfi::i-=-Oeste. E todos nós, aqui, pioneiros co-

Quarta-feira 7 2261 

mo o Senador Pompeu de Sousa sabemos, perfei
tamente, que Brasília foi construída com a idéia 
de povoar O Centro-Oeste, de fazer com que o 
Centro~e.ste se tomasse, realmente,_o celeiro e 
o pólo de desenvolvimento de que_ Nação pre
cisava~ 

O SR. POMPEU DE: SOUSA - É trampolim 
para conquistas .... 

A SRA MÁRCIA KUBITSCHE:K- E:xtamatente, 
é.a ponta de lança, e por que não fazermos aquilo 
que o fundador de Brasilia queria - exatamente 
isto - a conquista do Centro-Oeste, o Qes~nvol· 
vimento do Centro-Oeeste, assentarmos esse po
vo no Centro-Oeste, na região do Entorno, na 
região geofísica de Brasília? Por que não é viável, 
por que não é _digno? Por que não? O que há 
de melhor em termos de 4ignidade humana, mo
rar no Distrito Federal ou morar no Entorno de 
Brasília, se nós dermos a essas pessoas as quali~ 
dades .de vida que elas precisam ter, não somente 
em Brasília mas, também, no Entorno de Brasília, 
na Região geofisfca de Brasma e no Centro-Oeste? 
Essa_era .a idéia c:l.e Brasília. 

Eu mesma disse que é muito f~cil criticar e 
é muito d.ificil. fazer. Infelizmente, nós não somos 
executivos. Executivos são os Srs., mas nóS .so
mos a Assembléia Nacional Constituili.te. Dentro 
desta Assembléia Nacional Co_nstituinte, nÓS pre
ci_s;:,mps, pelo menos. ter idéias, idéias novas, por
que se não fic.a_r_e_rnos aqui discutindo _o óbvio. 
Eu propus, junto com a Bancada de Góias, numa 
ação em conjunto, uma emenda qu~ espero seja 
aprovada até o fim da Constituinte. E wna região_ 
cujo nome. seria Are.a (nt~grada do Planalto Cen
tral, que comportaria o Distrito Federal. Deve-se 
dizer, também, para sermos absolutamente verda
deiros, que o Distrito Federal não pode se expan
dir mais no seu entorno, porque o_ Governo do 
Estado de G6ias não permite uma vez, que não 
quer que o seu_ território, eviçlentefl]ente, seja ab
sorvido pelo Distrito Federal. 

Então, a única solução que temos é e.xatamente 
esta: integrarmos está área. Foi isso que propus 
em conjunto com a Bancada do Estado de Góias: 
uma área tn.teg_rada que __ comportasse o Distrito 
Federal, a região do entorno de Brasilia, sua região 
geofísica, não somente de Góias, mas também 
do Estado de Minas Gerais, e que essa foss_e_uma 
região que tivesse um plano de desenvolvimento 
industrial em comum, sem que sua soberania 
política fosse transferida de uma área para outra, 
ou melhor,-os goianos permanecem goianos, os 
meinelros permanecem mineiros e os brasilfeoses 
permanecem brasilienses. 

Existe uma ação integrada, inclusi~e um Fundo 
de Desenvolvimento Integrado do qual faria parte 
do Imposto de Renda arrecadado nessas regiões, 
que seria todo ele- vamos dizer assim - carrea
do para esse Fundo de Desenvolvimento [ntegra
do dessa região. 

Esta é, a meu ver, a única solução para o futuro 
desta região. Pode ser, exclusive, que eu_ esteja 
enganada, não- sou· dona da verdade, ninguém 
é, mas a mim me parece que seria uma boa 
solução. Parece-me qiJe o que os Srs. estão ten
tando fazer é, mais ou menos. o primeiro passo 
para essa solução global da região geofisica do 
Planalto Central. 

Era só isto que quéria dizer. Muito obrigada 
a todos os meus colegas por me terem ouvido. 
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O SR. PRESJDENTE (Meira Falho)- Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Valmir Cãmpelo. · 

O SR VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
Senador Meira Filho, Colegas Constituintes, Srs. 
Secretários. minhas S~ e meus Srs.; 

Na sexta~feira passada, fiz um pronuncialnento, 
na Assembléia Nacional ConStituinte, quando dis
se na ocasião que um dos maiores problemas 
nossos hoje, no Brasil, é questão urbana: 90 m1:. 
lhões de brasileiros vivem nas grandes cidades, 
enquanto 45 milhões vivem em condições subo
manas, na mais profunda miséria, numa promis
cuidade terrível, pela qual o Estãdo é o. respon
sável. Esta é uma das questões, um dos proble
mas que realmente me impressionam e fazem 
com que eu tenha uma reflexão cada y~ maior. 

Acho que o maior problema do brasileiro_,_ hoje, 
se resume apenas em uma palavra: miséria. Este 
é um dos pontos que todos n_ós temos que lutar, 
para que o povo brasileiro possa ter m~lhores 
condições de vida, porque, fazendo isto, estamos 
defendendo a própria vida, estamos valorizando 
a pessoa humana, estamos dignificando-a. 

Sr. Presidente, estou em Brasília há vinte e cinco 
anos -, como V, Ex" Sabe - somos, portanto, 
pioneiros. Passei nove anos na Fundação do Ser· 
viço Social, onde c.omecei .c.omo_Qftl~.e-b.oy_ e 
cheguei a Diretor daquela entidade. Exerci, prati· 
camente, todas as funções dentro daquele órgão, 
com exceção das funções técnicas e de Diretor
Executivo, Ftz um estágiO na Fundação do Serviço 
Social e conheço, portanto, os problemas soCiais 
de Brasi1ia, pela prática vivendada não só na Fun
dação do Serviço Social, mas também como ad· 
ministrador que fui de três ddades, durante 15 
(quinze) anos. E durante todo esse período, Sr. 
Presidente, nós trabalhamos exatamente tentando 
amenizar os problmeas sociais de Brasília, que 
já vêm, portanto, de muito tempo, porque, em 
1962/3/4, já exístiam as invasões em.Brasília. Mas 
nós também fizemos a nossa parte, como hoje 
os Srs. Secretários estão fazendo, estão tentando 
a parte deles. Como administrador fizemos remo
ções, demos condições, no Gama, do famoso 
"infeminho"; em T aguatinga, fomos responsáVeis 
pela coordenação de 2.800 famílias que residiam 
nas invasões, em Ponte AJta, em C6ri-egõ de Baixo, 
no Chaparral e na Vila Maestro. que eram bem 
conhecidas por toda Brasília. 

Mas, Sr. Presidente, eu acho e concordo que 
nós temos que dar sugestões, alternativas que 
os nossos executivos possam pôr em prática, des
de que elas seíam aceitáveis pela sociedade. Eu 
acredito que, por isso é que nós temos aqui a 
presença de vários líderes comunitários da nossa 
sociedade. Eu. tenho uma alternativa, eu tenho 
uma sugestão a dar. Acho que foi muito bem 
colocado aqui, por vários parlamentares, de que 
um dos problemas mais sérios é exatélmente o 
que diz respeito .à fiscalização. Nós não podemos 
permitir o inchaço, porque nós sabemos que, 
diante das dificuldades, que são tantas, do brasi
liense pela falta de habitação, que é o problema 
mais sério de Brasília - Os dois maiores proble
mas são habitação e trabalho, mas, nós sabemos 
também que, no meio, existem alguns que são 
os testas-de-ferro, que são os incenti~a.do_r_e_s das 
invasões, pois é uma fábrica a invasão em Brasília. 
Digo isso de cadeira porque conheço, como cUsse 
anteriormente. Mas a fiscalização .é tudo para evi
tar o inchaço, as novas invasões. 

_ . .Sr....P.residente, .o que eu tenho a propor - e 
serei objetivo, pelo adiantado da hora -. seria 
a implantação, que já está prevista em lei, a 4.545, 
da RA-1 para o Plano Piloto. A implantação desta 
região administrativa e por certo, além de fazer 
a fis.calização, iria cuidar também da parte de pos
tura de Brasfiia, da parte da manutenção do patri· 
mônfo público de Brasília e das obras comple· 
mentares, hoje, do Plano Piloto. Também gostaria 
de sugerir ao eminente Secretãrio de Viação e 
Obras, Dr. Carlos Magalhães, urna pessoa sensível 
aos'·problemas de Brasília, conhecedor também, 
ElfiUito, quando aqui esteve, no irúcio de Brasília, 
por rhuitos anos, e que acompanhou o cresci
mento desta cidade, bem como ao Dr. Adolfo 
Lopes, que eu conheço há vinte e cinco anos, 
homem também sensível aos problemas de Brasí
lia, que nós talvez pudéssemos, com a implan
tação· da RA-1, que já existe em lei wn decreto 
goVernamental, porque já existe através da Lei 
n9 4.545, eliminar, no bom sentido, todas as inva
sões -de Bré1Sl1ia, estudando a viabilidade, a possi
bllidaae aa antiga ODASP, nas imediações de 
TagUatinga- já existe uma boa parte de infra-es
trutwa - absorver todo o pessoal que reside, 
hoje, nas invasões de Brasília. Seria mais dignifi
cante, seria valorizar a pessoa humana, estaría
mos atendendo a uma comunidade que hoje resi
de nwn universo bastante significativo, bastante 
elevado e estaríamos, também, foomdo estas pes
soas nos locais próximos dos seus trabalhos e 
de duas cidades que se enc_ontram, hoje, em am
plo desenvolvimento, que são as cidades de Ta
guatinga e Ceilândia, e também muito próximo 
do Plano Piloto. 

A sugestão que faço, portanto, seria a criação 
da RA-1 e a viabilidade, o estudo de absorver 
as invasões - não só uma única invasão - do 
Plano Piloto, de 1,.1m modo geral, na antiga SIDASP, 
que é uma cidade que foi planejada pelO DASP 
e desprezada por aquela entidade, quando já exis
te grande parte implantada, principalmente gale
ri~ de águas pluviais, naquela área. 

Pediria também que wn antigo projeto, que 
existe nas imediações, o DIPA- Distrito Industrial 
de Ponta Alta, pudesse ser examinada exatarnente 
dentro da f.úqsofia da Secretário, da ampliação 
das indústrias não-poluentes em Brasília, para ab
sorver melhor esta mão-de-obra ociosa no Distrjto 
Federar 

Não estou aqui para fazer nenhuma crítica con
tundente a.nenhum órgão, nenhum técnico, ne
nhum Secretário de Estado, nem tampouco ne-. 
nhuma autoridade, mas, sim, procurando encon
trar soluções para amenizar o sofrimento do povo 
sofrido, principalmente deste povo que hoje reside 
nas invasões. 
_ . Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Uma vez 
que estamos aqui em busca de soluções, a colo
cação do Deputado Valmir Campelo, no meu en
tender, deverá ser respondida de imediato pelo 
Secretário Carlos Magalhães. 

O SR. CARLOS f:lAGALHÃES - Com relação 
à absorção dessas invasões do Plano Piloto pela 
SID~P, tenho a impressão de que o as.sunto 
t_em que ser muito discutido, por c_ausa dos inqui
lmos e ~oradores de fundo de quintal da Ceilân
dia e mesmQde Taguatinga, que têm como meta 
de moradia~ n_o fUturo, o assentamento que englo-
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ba Samambaia e SIDAS?, uma vez que a SIDASP, 
hoje, está encrustada na Samam.baia, e esperando 
a solução desse problema que V. ~ colocou, 
que é a instalação da infra-estrutura, pois o DASP 
pagou e o Governo ·do Distrito Federal tenta uma 
solução para regularizar isso e incluir na cidade 
de Samambaia. 

O Governo do Distrito Federal, no seu progra
ma habitacional, inclui um trecho grande de Sa
mambaia. A NOVACAP, com recursos da TERRA
CAP, está implantando vias, -fazendo serviço de 
água pluvial para que a Secretaria d.e Habitação 
possa começar a construção em tomo de 7 mil 
unidades residenciais. 

Tenho a impressão, à primeira vista, que colo
car as invasões do Plano Piloto e Samambaia 
na SlDASP seria deixar para trás os mOfãdores 
que se sacrificam e pagam aluguel naqueles bar
racos de fundo de quintal, que V. Er tão bem 
conhec~. uma vez que administrou esta cidade, 
em beneficio dos outros que tentam uma solução 
de confronto com o governo .. 

O Distrito Industria} de Ponta Alta está dentro 
deste programa de industrialização. A criação da 
RA-1 é uma colsa qUe o Governa vai· decldir a 
qualquer momento, pois já vem hã mais tempo 
sendo pensada. 

Com relação à instalação dessas invasões na 
SIDASP, é um assunto que ainda tem que ser 
muito discutido e d,_ebatido_. parª n~o_ criar frustra
ções maiores, que talvez crie problemas métiores. 

O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) - Diante 
da colocação do Deputado Valmir Campelo, paro
diando o próprio Presidente da República, "esta
mos começando a ver o fundo do túnel". 

Concedo a palavra ao Deputado Geraldo Cam
pos. 

O SR. GERALDO CAMPOS - Sr. Presidente, 
Srs. Secretários, Carlos Magalhães da Silveira, 
Adolpho Lopes e Benedito Dcrningos, Sr. Sena
dor Pompeu de Souza Brasil, Srs. Deputados Au
gusto Carvalho, Márcia Kubitschek, meus colegas 
Constituhl.tes, mirihas $["~"' e meus Srs.: 

Acho que a apreciação feita nesta reunião é 
a coritinuação de muitas outras ondeíá se discu_tia 
o problema da habitação no Distrito Fedc::ral. É 
importante.nótar que talvez nenhum problema 
habitacional tenha sido discutido .como o da inva
sao da 11 O Norte. Se tivesse sido resolvido de 
maneira mais conveniente, seQUramente não teriã 
merecido tanta discussão, tanto espaço na im· 
prensa; cOmo ·tem Ocorrido. Acredito eu que o 
problema que enfrentamos em Brasília, qu~IJ.to 
à habitação, é parte do problema que aflige o 
nosso País de wn modo geral, que agora está 
sendo discutido e ê um dos pontos cruciais da 
noVa Carta: a questão da Reform;:~ Agrária e da _ 
Réfórrna Urbana. Enquanto nós não dermos solu
ção geral ao problema, através dessas duas ~efor
mas reçlamadas, debatidas e preconizadas para 
constarem do texto da nova Constituição, segUra
mente as i_nvapões _contin_ua~ão ocorrendo. Nós 
devemos estar preparados para buscar solução 
pãra esse problema, mas sem a Reforma Agrária 

-e a Reforma Urbana, n6s nunca teremos uma 
solução que se aproxime do sentido terminal mais 
deflriitivo, wna solução. capaz de pôr um ponto 
final a esse problema. 

Nós somos, sabidamente, um dos povos de 
maior concentração de riqueia, que se faz não 
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apenas em dinheiro, mas priilcipalmente em for
ma de solo rural e solo urbano. E essa desigual
dade na concentraç:ão dessa riqueza está na base 
do problema das invasõeS, pois discutir s6 inVasão 
não nos levará seguramente à solução. Acho que 
comporta discutir a má aplicação dos dinheiros 
públicos. Recentemente nos mostr~r~_rn a Ferro
via do Aço, onde pilastras_jmensas que supor
tarão, em um futuro sabe Deus quando, uma fer
rovia, e a informação que ·nos-era dada era a 
de que em cada pilastra daquelas, se havia gasto 
cimento suficiente parã se construir ~dificios Qe 
várias dezenas de andares. Não h_á3penas esse 
exemplo, pois as verbas gastas na TranSaniittô
nica, em grande parte perdidas pela falta de plane
jamento, nas estrada construídas como a Perim~:::
tral Norte, que ninguém ouviu dizer ãtê hoje do 
resultado concreto, etc. É essa malversação do 
dinheiro público, que não é aplicado objetivando 
conseguir solução para o homem, porque é feita 
em nome do desenvolvimento, mas um desenvol
vimento que não leva em conta o homem. Nós 
sabemos - e já sabíamos antes - que o mãior 
problema do Distrito Fed~ral,_hoje, acima e aQtes 
de qualquer um outro, é a questão habitacional, 
pois mais de cem mil fci.mílias residem em inva
sões, debaixo de viadutos ou em fundo de q~intal, 
como foi dito. 

Caro que nós entendemos_ que o Governo tem 
que tomar uma posição. E eu que conheçO Carlos 
Magalhães da Silve_ira há quase 30 (trinta) anOs, 
o sei incapaz de conduzir para a viOlência, para 
o massacre, a população mais carente, mais po
bre, e mesmo miserável. 

Acho que, de todos os debates que teffios feito, 
há que se encontrar uma solyção mais humana 
para o problema dos invasores. Consta que exis
tem 40 e tantas favelas ainda, e que é propósito 
removê-Ias. 

Nós temos que buscar uma solução para essas 
invasões, porque estou aqui há quase 30 (trinta) 
anos e Dimas e Matias fundaram-se eyn Tagua
tinga com invasão, foi assim que começaram. 

A Ceilândia é formada de invasores. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- E até no nome: 
Cei - Comissão de Erradica_ção de Invasões -
daí o nome Ceilãndia. 

O SR GERALDO CAMPOS -Nós, então, não 
estamos pedindo que não haja vigilânda, que não 
se procure, inclusive, mudá-las, mas que se discu
ta e se procure equacionar, por antecipação
e aqui ouvimos sugestões como a do Deputado 
Valmir Cãmpelõ Bezerra~ para se buscar, por 
antecipação, as formas ao plano de expansão _de 
Lúcio Costa - expansão do Plano Piloto. 

Há o projeto de construção de unidades habita
cionais populares. Junta-se a isso, que não basta 
construir habitação, porque há que ter alguém 
com poder económico suficiente para pagá-la -
a industrialização é parte integrante da solução, 

. O ~ue reivindicamos é que ess_e estudo seja 
discutido antes de se começar a erradtcação das 
42 ou 44 invasões, para que, antecipadamente, 
se discutam as soluções e que possamos evitar 
que as novas remoções impliquem novos proble
mas iguais a esses. 

Compreendo o problema da Igreja, quando ofe
receu abrigo. Acho até que ela cresceu no meu 
c<:?nceito, com a atitude que tomou, e sei que 
nao é só aquLA Igreja Católica,_ em Belo Horizonte, 
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agora, ofereceu os espaços de que dispunha para 
tentar abrigar até que a solução surgisse, mesmo 
porque não são soluções definitivas. 

Creio que o Conselho de Justiça e Paz está 
procurando ajudar no encaminhamento dessas 
soluções. 

ÇJ,l_llãO tive oportunidade de estar presente, 
corno outros companheiros que aqui já depuse
ram, mas creio que, antes de iniciar a remoção 
da invasão, que a solução não é por esses que 
oferecem os lotes. S@_emos que isso parte do 
sentido da gentalha, da cupidez de ganhar dinhei
ro, procurando valorizar seus lotes, cedendo urna 
pequena parcela, a título de caridade, ftngidamen
te, para lucrarem na valorização várias vezes o 
valor çlo que foi cedido. 

Devemos formar, para cada um desses nú
deos, _uma co~issão que estude e que apresente 
o projeto para que, quando a remoção for feita, 
não se ouça como foi dito, aqui, pelo Coronel: 
"Agora vou tirarde qualquer jeito"!. Devemos evi
tar que se chegue a esse de_senlac~e_. a esse ponto 
crUcial, onde se vêem famílias, compostas de me
ninos;~ inClusive, cheias de filhos, tratadas quase 
como gado, porque a solução não fof encontrada 
antecipadamente. 

As várias horas de debates que tivemos aqui, 
hoje, as anteriores, e possivelmente as que tere
!flOS _ai_(lda pela frente, haverão de contribuir para 
que -essaS-SciiUÇões, do ponto de vista social, se
jam alcançadas. 

Nao eStamos pondo em dúvida os bons propó
sitos de ninguém, dos companheiros que exer
cem função executiva, mas a esperança de que 
<t experiência vivida na SQN 11 O nos assegure 
1,.1m planejamento antecipado de remoção, que 
seja menos doloroso e mais humano. 

O SR. ~ESIDENTE (M-eira F:ilho)- No início 
não estabeleci um horário_ para terminarmos. São 
22 horas. Ainda teremos 30 minutos, desde que 
_a paciência dos Srs. Secretários permita Espera
mos que S. ~ _eStejam -à-qui conosco agrada· 
velmente e nã..Q oPrigatoriamente. 

Passo a pa1avra ao primeiro participante de nos-
sa assernbléia, Fr-eihmc~_Franctsco._Favelado de 
São Paulo. 

3 

- -

O SR SEBASTIÃO RIOS CORREA- Sr. Presi· 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não. 

O SR. SEBASTIÃO RIOS cORREA - Como 
o requerimento partiu da Comissão, de convo
cação do Sr. Governador, parece-me que, apesar 
de não conhecer o regimento da Comissão, que 
inída1mente se deveria proporcionar oportunida· 
des aos membros da Comissão para que interro
gassem as pessoas. 

O SR. PRESIDENT~ (Metra Fili'!o) - Multo 
bem, mas o Sr. Secretário coJoca posição de que 
a D. Maria tem 70 anos de idade e o Senhor 
gostaria que ela falasse? 

O SR. SECRETÁRIO- Entendo que, por umê' 
deferência, até porque ele nos preparou um mate
rial que vai ficar aqui com os senadores e Deputa· 
dos. Por todos os títulos, pela colaboração espon
tânea que ela prestou a esse evento ... , pergunto 
se seria possível ouvir o depoimento de D. Maria 
_do Barro? -

O SR. _=-: Primeiramente, eu faria 
a resposta de uma democracia de partilha da pala~ 
vra, que falassem apenas cinco minutos, no rn.:!i· 
ximo. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Perf~~o. 
o sr:-concorda? 

O SR. SEBASTIÃO RIOS CORREA- Pelo que 
entendi, achei que eles não faJariarn. Nós apenas 
os interpelaríamos. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) -~ EXatà, 
esta foi a intenção primeira de nossa assembléia. 
Mas o Senhor sabe que, ~ ve~~ o entu,siasmo 
nos leva a e_squecer certos_ compromissos. 

Quero tomar a reunião a mais democrática pos
sfvel. Dona Maria_, por favor, a senhora tem_ cinco 
minutos. 

A SRA. MARIA DO BARRO - Mutto boa-noite, 
eu qu.ero dissertar a respeito de como começou 
a 11 O Norte, de como começou Brasilinha. Nós 
somos uma FLiridaçâo de fato e de direito. Não 
era nosso propósito entrar na 11 O, porque era 
apenas constituída de invasores, mas é o nosso 
propósito aderir à ansiedade do ser humano, que 
perdeu a sua cidadania no ir e voltar em busca 
de um pedaço de terra ou de uma moradia. Assim, 
passei na 11 O e presenciei o desespero, desespero 
de pessoas que não tinham para onde ir e eu 
me ofereci, independente de consultar o meu gru
po, independente do Governo do Distrito Federal, 
independente dos Srs. Secretários, que estão aqúi 
presentes, eu me ofereci para aqueles que quises
sem, eu teria condições de adquirir um terreno, 
e uma meia dúzia aquiesceu à minha oferta. Era 
B de junho, já de tarde, E, no dia seguinte, saí 
à procura de uma chácara, de um terreno para 
onde eu pudesse conduzir aquelas pessoas, um 
lugar tranqüilo onde pudessem criar seu.s_ filhos, 
onde pudeSsem sobreviver, e fazer uma desco
berta no seu futuró. -,· 

E; por incríVel que pareça, encontrei unia chá
cara em Brasifi_nha. Não me interess_ava o lugar, 
j:)brQue- a teri'á' é feita de gente e de momentos. 
Encontrando aqUela cljáCãi'a, eu estava quase 
acértafido a aqUisição do tei:reno e me lembrei 
que aquela cidade tinha um dono, tinha um pro-

--prietário, tinha uma autoridade. Dirigi-me àcjuela 
autoridade, e ele dlsse para mim: "A senhora nao 
CC?mprará nenhum terreno aqui, n6s vamos doar 
à sua Fundação terreno suficiente -para a--senhora 
Cc;?)ocar as pe~~s que querem carninhar, as pes-
sOas que lhe querenl-seguir". - -

Voltei novarriente à 11 o; e encontramos pes
soas que acediam, que estavam verdadeiramente 
desesperadas por um lugar sossegado, tranqüilo. 

No dia seguinte, procurei a Secretaria de Servi
ços Sociais e fomos ao PréféitO -de Brasilíi"tha. 
E ali foi proposto um preparo técnico do terreno 
que, com o auxilio da Secretaria de Viação e 
Obras, foi totalmente preparado. 

_Três mil caminhões de cascalho, um poço arte
siano - isso era conveniado com o GDF - a 
extensão de três salas _de aula, um posto médico. 
E eiiquanto o pOço artesiano não pudesse aten
der, porque seriam necessários, talvez, 250m de 
profundidade, e requeria tempo, foi cedido um 
caminhão-pipa, que ainda hoje permanece na 
área 

As famílias foram daqueles barracos teniveis. 
porque estavam juntas na 11 O, e um amparava 
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o outro. Lá, no meio do cerrado, estavam à mercê 
dos ventos, da poeira e do sol. 

A Secretaria de Serviços Sociais atendeu ao 
nosso apelo e fomos a.os_órgãos constituídos; _fo
mos ao SENAR, à Secretaria de M~o~de-Obi-a, 
ao PNDA, ao SENAI nacional, à LBA. E todos 
esses órgãos mostraram condições de uma infra
estrutura de residências, de uma habitação digna. 
Mas, havia um ponto requisitado para estudo e 
para pesquisas e o ser humano não estava prepa
rado para dois ou três meses •. atendeodo às neces
sidades ou às exigências dos órgãos federais. 

Então,- eu me precipitei e fui em busca das 
empresas, fui em busca da 1..BA, fui em busca 
de muitos órgãOs e de muitas embaixadas e con
seguimos o necess_ário para uma habitação hu
milde, onde o homem_ possa fazer _um tijolo e 
a telha ... 

Q_SR PRESIDENTE _(Meira 51_ho)----: Faltam 
30 segundos para o seu tempo, Dona. , 

A SRA. MARIA DO BARRO- ... onde o homem_ 
possa resgatar a memória do seu passado, numa 
construção simples e artesanal. E aí está Brasili
nha, e aqui estamos nós a discutir. Com 76 anos 
de idade, estou disposta não s_omente aos de_ Bra
silinha, mas àqueles que andam errantes à procu
ra de um lugar, a lutar com eles por WT1 pedaço 
de chão digno onde eles possam repousar a cabe
ça. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - 1'\uito 
obrigado, D. Maria, pela obediên_ci~u~o tempo que 
foi ·cronometrlcarnente medido. 

Agora o Senhor tem a palavra, 5 minutos. 

O SR. - (Fora_ do microfone. 
Inaudível) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Ficou es
tabelecido que seriam 5 minutos para cada um, 
porque nós temos que encerrar às 1 O horas e 
30 minutOs. Mas, então, em razão :disso,_o Senhor 
tem um pouquinho mais de te_rnpo. 

O SR. SEBASTIÃO RIOS CORREA- Quando 
o Senhor Secretário faz referênci<:\_à t~rapía ocupa~ 
cional, ele está considerando essas pessoas lá 
da 11 O corno portadoras de doenças físicas ou 
psíquicas, porque el_e_falou que o trabalho lá seria 
urna terapia ocupacional. Terapia ocupacional, 
parece-me, seria para doenças psiquiátricas. 

O SR. ADOLFO LOEES_~ Para V. Ex• Para 
mim, o conceito é oUtro. Através de uma Ç><:;upa
çào podemos perfeitamente redimir o homem. 

O SR SEBASTIÃO RIOS CORREA - V. Ex' 
fez referência tambéffi à promoÇãO humana. M,;,s, 
buscou-se respeitar aquilo que as pessoas enten
dem que representa a sua promoção ou V. Ex-' 
que estão escolhendo o que é melhor para aque
les invasores? 

O SR. ADOLFO LOPES-"Acho que essa per
gunta está prejudicada, porque tenho certeza que 
o Senhor não foi a Brasilinha ainda. Quando o 
Senhor for, o Senhor_ vai perceber que há uma 
promoção humana. 

O SR. SEBASTIÃO RIOS CORREA - Não fui, 
mas três elementos da Comissão de Justiça e 
Paz foram _e b:ouxeraril -depoimentos. 

O SR. ADOLFO LOPES -Mas eu queria con
vidar o Senhor, que me está questionando neste 

momento. Por. favor, gostaria que o Senhor fosse o SR. SEBASTtÃO RJOS_ CORR~ ..__ V. Ex• 
amanhã comigo. , fez referência de que recebeu alguns abaixO-aS-

O SR. SEBASTIÃO RIOS CORREA - Quando sinados ou requerimentos de pessoas no sentido 
o Senhor fala que não houve violência, apesar dé que a favela fosse removida. Poderia declinar 
da contestação que já houve aqui do Deputado o nome de enipresas ou de pessoas que fiZeram 
Sigmaringa Seixas, indaga_se aquele aparato poli- este -pleito? -

----cial, se aquela verdadeira operação bélica, com OSR.ADQLFO_LOPES-CorividóaCofuíS.são 
cães, helicópteros, cavalos. mais de mil e duzentos <;le Justiça e_Paz, a }gr~ja e quaisclUer -OU'tr~s co~-
soldados, se este simples lato não configura urna panhe[ros, que são também ~o .dignos quanto 
gra_nde. violência? - . . . todo$ nós, para que essas próprias pessoas repi-

.. --~9-.88~ ÃDO!:f;ÇfLbj?ES""_-·;Apenas demonstrei tanl" õ- depoimento delas _acerca do episódio da 
para_ o Deputado Sigmaringa, e __ agora" me Permito 11 O. Porque_ fiCa perigoso, depois- de tudo cear-
passar a V. Ex", que o conceito de violência tra,ba- _rido, você _exibir situações. Pe_ço_gue cheguem 
_lbª-.~~_§~_e sentkl.q é:?lmplo._,É violê_n_c:i~ também _ até aos àpartarrieritós e até às eótrequadraS ·para 
incitar, de certa forma, proteger, para que ãTgUem queouçarrf<ie viva voz. 
se_mantenh<J: naquilo_que não_é dele. Então, m_os- o SR~ SEBASTIÃO RIOS CORRE.A-Sr: Presi
."tffiLq~ _o _conceito _é__ <U'Tlplo. Como é violência _ d§.n_t~. fi~ l!IJ'l pedido, e eU goStaria apenas que 
t<!_rn_bém n~Õ t.errnos uma programação naciOnal ficasse consign_ada. a _r~posta. Não esto_u aqui 
para cuidarmos do social. É violência_ sim. É via- para debater com ninguém. Certo? 
lênda também mandar urn bilhete de prefeito, 

__ mandando alguém para cá sem ter dado a ele o· sR. PRESIDENTE (Meira Filho)...;... Sem de-
a menor informação sobre Brasília. Te mOs rece- bate. - - - -
bido c.c1rtipanheiros aqui iludidos, um verdadeiro -Ó SR. SEBASTIÃO RIOS CORREA ~Em razão 
engodo. Estão achando__ que a C_anaã prometida de uma afirmativa que foi feita ontem., quando 
está _aqui. Isso é violência. foi indagado do Sr. Milton Bezerra, proprietário 

do Girassol, quais seriam as vanWgen:S que ele 
estaria levando, ele afirmou, então, çªte_goriCa
mente que estava esperando haver um compro
misso da Secretaria de colocar çascall-)Qs •. cons· 
truir escola, corno também pôr polícia, transporte, 
água e luz no local. Eu gostaria de saber se houve 
essa própõSta- de-qualquer órgão do Distrito Fe
deral. 

D.SR. SEBASTIÃO RIOS COR.REA- Eu gosta-
- ria que o Sr, Secretário declinasse _os nomes des

sas pessoas que incitaram as pessoas à violência 
ou então a invadir aqueles terreno~. V, ~ fez: 
referência. 

O SR. ADOLFO LOPES -Limito-me a indicar 
o rtotidáríO-que, o temPO-todo, foi amPlo e f.railS
parente para que todos ouçam, através de vídeo
teipes e dos noticiários; -oo isso. Estou certo de 
que cumpri ali uma passagem de paz. Estou certo. 
A operação convencimento foi urna _operação de 
paz, uma operação nitidamente, inclusive, huma
na. Estou certo de que cumpri isso durante 60 

_ (sessenta) dias. E não recebi nenhuma proposta, 
-a rião Ser passãgehs de discursos.-.E acho _que, 
agora, perante o social em Brasílía, perante o fenô
meno migrat6iiO; Onde a densidêide dernoQi"áfica 
caffiíri.ha a 272 criaturas pqr km2

, só tendo o Rio 
de Janeiro com_2_82_ _acim.a, é hora de agir. Naque
le momento estava agindo, estava realizando urna 
ação cercado de _discursos por todos os !~dos. 

o SR. SAllAsTIÃO Rlds có'RREA~ Eu 9<>sta
ria de saber do Sr. Secretário, diante da ·reper· 
cussão e das conseqüências desta remoção, se 
ete estaria disposto, conforme está noticiado nos 

-jorriais, a promover ·noV'ã5"t'éinoÇões antes de es-
- tudar cada caso particular? 

o· sR. ADOLFO LOPES - De jeit9 nenhum. 
Entendo que a _opera_ção fo_i__feíta concoroi1.a.nte
mente. Ela não- fói'aQ-rãdávél, mas foi necessária 
Mlls entendo que temos que programar, planejar 
e, acirrfa de tudo, como disse na minha fala, ele
germos nãq _só_ a área e_ o seu preparo, como 
depois também as criaturas que queiram - inte
ressante dizer isso - que queriam. Ninguém foi 
para Brasilinha obrigado, foi porque assim o dese
jou. Ent~ndo __ que, nesse-_ momento, ficou esta lí
ÇãO;p-rlmekO O pianejaffiento, a organização, a 
programação. Não podemos cometer outra vio
lência. Brasma foi planejada para ter quinhentos 

· mll, no máximo, no ano dois mil, e cometemos 
a _violência de já termos quase dois milhões de 
habitantes. Não podemos repetir isto. 

O SR. ADOLFO LOPES .,...Meu caro Presidente 
e sensível ex ..Juiz, Presidente da Comissão d,e Jus
tiça e Paz, não temos o direito de inibir .as qiatqras, 
quando, dentro das suas possibilidades, desejam 
servir .. Os empresários, vendo tudo o _que _ocorreu, 
e em nome do equiUbrio_$)çial.,_ ftZeram~ª~-Ql~rtas. 
É evidente __ que tudo aquilo que realizamos em 
Brasilinha, teremos que realizar em qualquer local 
da Prefeitura, de um empresário ou coisa seme
lhante. Ma_s_, se _ _aqui, neste momentO_,_ isso for con~ 
denado, pol-que ele é um empresário, porque está 
doando i_sto, compete que avaliemos os prós e 
os contras. Mas isso foi espontâneo. Em nenhum 
momento foram convoc:ad~ _a entregª_-los. Se 
há fito de contrapartida, eu diria que _o que e_sta
mos faz.endo e_r:n_ 6rasilínha,_ também, estamos 
levando para lá algum =h.lcro -Sociãi. Até Porque 
rnolestariamos as _criaturas que lá estão. se agísse
mos_ de. modo .d.ifer~t~. _re_mp_~·- q~~yrovar que 
houve. progresso, que:_ houve Q_ig_nid~de a mais, 
e até alimentando os parceiros nesse ernpreen
dirTI.ento. Eu diria até que, durante o período em 
que muitos passaram fome, alguns banqueiros, 

'"-que se, enriqueceram, poderiam agora dar um 
tratamento~ melhOr aO vil metal.-~ uma grande 
oportunidade. -

O SR. SEBASTIÃO RIOS CORREA - Ilusão. 
Uusão de V. s~ achar_ que banqueiro vai sempre 
ficar ·sensível a esse problema. 

O SR. ADOLFO LOPES - Perleitb. Mas quero 
mostrar qué -nãO Podemos rec.usar. as oferté!,s. Até 
porque [aram _sirlc;:eras e c_riatiyas_. I;_is?O_ que que
ro dizer. Nã6 compete a mim fazer isso. Agora, 
se a comunidade rechaç-ªf, achar _que essa doa· 
ção é draconíana ou leonina, é evidente que esta· 
f!lOS aqui discutindo. _A operação não ocorreu. 
Ade Brasilinhajá ocorreu. E um fato consumada 
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OSR.SEBASTIÂORJOSCORREA-Opróprto 
Sr. Secretário fez uma crítica a esses interesses 
espúrios de empresários. Não lhe parece que es
tas pessoas estão servindo. 9_e o_bjeto a transaçf>es 
ilícitas? 

O SR ADOLFO LOPES .:.....:.. Não. Não vejo as
sim. Até poíque compete a todos nós examinar
mos ações e reações. Entendo que, sentindo que 
todo o aparato que desequilibra o social, a des
peito da 8' economia do mundo, sabemos que 
os índices são afro-asiátlços no sociaL E isso pode 
representar o fim de qualquer empreendimento. 
Acho atê muito interessante, do ponto de vista 
que você começa a entregar um do que tem ou 
do muito que possui, em nome do equilíbrio so
cial. Não vejo assim. 

O SR. PRESIDENTE (Meira filho) -Já temos 
9 minutos. 

O SR. SEBASTIÃO RIOS CORREA- Eu íricia· 
garia se a única alternativa, para o assentamento 
dessas famíJias, consiste em removê-las, em des
locá-Ias para fora de Brasília. 

O SR. ADOLFO LOPES - Neste momento, 
eu diria, em nome do Governo do Distrito Federal, 
que, a não ser pela sociedade habitacional de 
interesse social, através do <::adastro, c:onsideran- . 
do um mínimo de 5 anos para essa inscrição, 
confesso que desconheço qualquer outra alterna
tiva Não tenho autorização. Durante 60 (sessenta) 
dias, perguntamos o tempo todo: qual a operação 
interna? E, o tempo todo, foi dito que ela não 
existia. Então, de maneira criativa, surgiu essa 
idéia do entorno. 

O SR. SEBASTIÃO RIOS CORREA - Como 
foi colo<::ado na Comissão de Justiça e Paz, no 
Departamento de Arquitetur_a e Urbanismo de 
Brasília, oferecimento de outr_as alternativas e, co
mo tudo foi feito no sentido de buscar o entendi
mento c:om o GDF, eu gOstaria de saber se o 
Sr. Secretário tem conhe.cioo~J:JJQ..aliás esse fato 
já foi enunciado pelo Senador Pompeu de S_ouza, 
dessas diversas tentativas do Sr. Arcebispo e do 
Bispo ALIXiliar D. Ávila, da Comissão de Justi~a 
e Paz, para esse entendimento, essa conversa, 
esse dialógo democrático com os órg.êios respon
sáveis ... 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Dez mi
nutos. 

O SR. ADOLFO LOPES-Tenho conhecimen
to, louvo a atitude daqueles que bus-càffi integrãr 
a uma forma de solução e que posso adiantar 
que, do lado governamental, nós não estamos 
agindo de forma sensata. Apresentamos a nossa 
proposta. Vamos examinar as outras. Não pode
mos itiibir as· contribuições. Mas posso adiantar 
que, nessa operação, o milímetro de dignidade 
que apareceu foi essa _operação de Brasilinha, 
As outras discussões ou ficaram frustradas, por 
algum motivo, ou elas não tiveram rigo-roSamente 
conseqüência Isso não in~ida que sejam colo
cadas pela comunidade. 

O SR. SEBASTIÃO REIS CORREA. -:Apenas 
porque o Governo do Di&trito Federai se fechQu 
a esse diálogo democrático, 

O SR. ADOLFO LOPES - Desconheço essa 
postura. 

O SR. PRESIDEN'IE (Me ira Filho)- TerminOu 
o seu tempo. 

- O SR. SEBASTIÃO REIS CORREA -.,. Indago 
s~ a SHIS é a Solução para o caso dessa população 
de baixa renda, desses míseráveís. 

O SR. ADOLFO LOPES.,.,.....,. Nós estamos, neste 
momento, vohando àquela situação dos efeitos. 
Acho que a SHIS, por mais esforço governamental 
que se faça, ainda vai ostentar Q quadro triste 
de um déficit habitacional que pode ultrapassar 
130 mil habitantes. Cento e trinta mil criaturas 

-e, portanto, moradias. Acho que nós não pode
mos fazer milagres, mas, rigorosamente, um pla
no habitacional está sendo desenvolvido e aqui 
está o meu colega de habitação- que pode desen
volver. O que nós precisamos é atacando causas 
a_ nível federal, começar a ®r dignidade, na ori· 

-_ger.:n, ?I essas criaturas que, completamente ton
tas, perdidas e até, de certa fórma, desinforma.âas, 
caminham para essa região achando que aqui 
está a solução. Agora, se a moda de armar um 

·barraco na 11 O Norte, no coração de Brasília, 
ou dentro de uma guarita, pegar um e, no outro 
dia , ser premiad~, ac~mselha~a a todos nós, que 
podemos, pois muitos não pódem fazer isso, den
tro de no máximo 15 anos,_ sair daqui. Brasília 
vai ficar jnsuportável. 

O SR. PRESIDENTE_(M~ir~ Filho) -J~ tenni-
nou-o seu ternpo. - - · 

Muito obrigado. _ 
Gm tnomentq, peço a sua paciência só um 

pouquiii.ho. 
COncedo a palavra ao Padre Horta~-
0 Senhor tem, igual aos outros, 5 minutos. 

O SR. PADRE HORTA- Sr. Presidente da Me
-sa, Srs. Secretários, Dustres Constituintes, s~·e 
Srs., não vim aqú1 para falar e nem para escutar, 
nem tampouco julgar e dar soluções. Entrei nesse 
fato, 6ão houve nenhuma- demagogia de minha 
parte, não fui buscar nenhum faVelado na 11 O 
Norte, recebi·os~ com :surpresa, após a missa das 
7 horas, domiOgo retrasado, quando chegaram, 
conduzidos pelo Padre Virgilio, em nome da Co
mtssão de Justiça e Paz, e o Dr. Gustavo, que 
falava em nome do Governo do Distrito Federal. 
Colocaram-me diante_de um fato_<:on_sumado que 
não me competia resolver: "Padre, esta é ~ ques
tão de trinta e cinco farnilias ao relento, escorra· 
cadas pela polícia, que querem um- abrigo, no 

-- pátio da igreja, para não apanharem da polícia. 
Eu fecho-o portão-e eles ficam aqui dentro". A 
minha resposta foi esSa: no pátio, essa criançada 
não ficará. Então, eles me pediram abrigo na igre
ja e no salão paroquial. Não pude recusar, de 
maneira alguma. Nunca! Não foi demagogia, mas 
apenas inspiração de Deus,_ naquele momentO, 
de estar na Paróquia de Nossa Senhora das Gra
ças à qual pertencem as quadras 109/11 O. Então, 
não pude recuSar. Fato consumado; abri as portas 
para eles, com todo meu coração e toda minha 
alma. Telefonei para o Sr. Arcebispo, que me deu 
to4o o J:,:poio e parabéns pela minha atitude. Estou 
lá, ªjuâã.ndo os outros a solucionar o problema, 
a arranjar uma solução. É daro que não posso 
ficar com eles indefinidamente. A paróquia está 
sofreodo prejuízos. Eles mesmos sentem, mãis 
·do que eu. que têm necessidade ele sair. Eles 
têm_ mais_ pressa de saír do que eu de botá-los 
para fora. Vamos amanhã, como foi dito hoje, 
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combinar com o Sr. Secretário em companhia 
de alguns Interessados, visitar Brasilinha. Eles vão 
ver de perto o que existe lá. Se quiserem, está 
aberto o caminho para aquelas 11 O famílias que 
estão lá comigo. Eu assumi a respon-sàbilidade 
por 11 O famílias que me procuraram. Os outros 
não_ sei onde estão. Portanto, é do meu interesse 
_achar sol':'';âÕ p-ara_- o -problema _deles. E espero 
enContrar, pãfQUe ilâo é possíVer cOntinuar pere
nemente em nossa pafóquia, meis jamais usarei 
da violência para botá-los para fora. Eles sairão 
dalf };>ara um lugar decente, onde Põderão viver, 
como Criaturas humanas, como filhos de Deus 
e como brasileiros-. (P.:!linas.) 

O SR. PRESlDENTE (Me ira Filho)- O senh-or 
pode falar. O padre gastou apenas dois minutos 
e meio. O Senhor tem dnco_ minutos também. 

O SR. FREILENCE FRANCISCANO - Esse 
despejo violento, feito- pela polícía, no caso da 
favela da 11 O Norte. é apenas um dos milhares 
de casos. de ponta a ponta neste País, tanto na 
ctdade, quanto no campo. Estou aqui, como fave
lado da Coordenação Nacional do Vil Encontro 
de Favelados do Brasil. Enquanto _não eliminar
mos as causas dos efeitos sociais, o exercício 
do poder ficará eternamente inócuo. E c:omo é 
da essência do sistema capitalista o lucro, e jamais 
a pessoa humana, esse mesmo sistema produzirá 
e "reproduzirá eternamente a pobreza e a miséria 
na exploração do homem- pelo homem, Daí, o 
poder ser exer<:ido pelos que dominam em favor 
dos donos dos meios de produção, ou seja, os 
donos das terras. Passo aqui a relatar, como fái 
dito aqui num depoimento, de um dos favelados 
da 11 O Norte. · 

"Meus companheiros, estou num leito de 
hospital, esperando a morte, mas não me 
separei de voe&,_ Todos os. dias tomo conhe
cimento do que está acontecendo, estou 
crente e consciente do perigo de vida que 
estou correndo. Já conversei com os médi· 
cos. Um deles teve a coragem e a sinceridade 
de me dizer que, talvez, não saia vivo dessa 
operação. Plenamente consciente, porque 
não estou doido, estou ditando, palavra por 
palavra, o que eu penso, ao nosso protetor 
e amigo,- Professor-Antunes. 

Ele também está jurado de morte por nos
sos inimigos. Estou ditando na frente de tes
temunhas, para que não digam que o -que 
está escrito_aqui foi por idéia dos outros. Sou 
semi-analfabeto, mas não sou burro; não sou 
piolho para ir pela cabeça dos outros. Seja 
quem for que me dê sugestões e conselhos, 
primeiro consulto a minha consciência e a 
minha comunidade. Só, então, decido. 

EStou diante da morte e não_ terno a dor 
da morte, quanto m~.is o S_r. José Aparecido. 
Só peço que, no caso -de eU morrer, não 
deixem o Sr. José_ Aparecido consumir e e.s· 
conder o meu corpo, como ele fez com o 
cadáver da_noss~ companheira de sofrimen
to, que teve u~ çriança de sete meses, no 
dia da invasão da nossa querida 11 O Norte, 
pelo Sr. José Aparecido e seus criminQiiOS. 
Ela já morreu~ hosp~tal nenhum conta onde 
está o seu Cor'pó. Talvez esteja escondido 
na casa do Sr. José Aparecido. Se eu morrer, 
quero ser enterrado- em Br<~sília, Não saio 
de -Brasilia, nem morto. Não deixem o Sr. 
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José _Aparecido esconder o meu cadáver, 
profanar o meu corpo. 

Meus companheiros, não estou com_ yo
cês, mas uma coisa _eu_ digo: continuem a 
luta. E a nossa luta é urp espaço de terra 
no Distrito Federal. _A terra prometida dos 
israelitas era Cannaã, a nossa terra prometida 
é Brasília. Não esmoreçam! Vocês já foram 
expulsos da 11 O Norte, já viram suas casas 
derrubadas e queima®~ pelo Sr.José Apare
cido, foram expulsos pelos seus cães, cavalos 
e soJda_dQS. Que mais o GOverno tem para 
fazer medo em vo_çês? Derrubaram e quei
maram nossas casas, nossos lares, mas não 
destruíram nunca vão conseguir nos des
truir. Quanto mais nos pisarem, mals sOinos 
vitoriosos. Lutem por lim lote no Distrito F e
dera!, é meu pedido." 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Cinco mi
nutos. 

OS R. FREIU::NE FRANCISCANO- Um minu-
to, Sr. Pre::;ideo.te, - -

Estou_ numa Cãma de hospital, em meu 
leito da morte, graças ao Sr. Aparecido._ Se 
eu morrer, ele é_ o responsável, como tam
bém é da sua responsabilidade dar teta, mo
radia, a todos nós: para isso, está no Governo. 

Volto a dizer: quero que meu c_orpo fique 
em Brasília. O Sr. José Aparecido não me 
vence, nem depois da minha morte. Quero 
que escrevam na minha twnba: um homem 
que não tremeu diante da vida, não tremeu 
diante da morte, não tremeu diante dos pode
rosos; só abaixou a cabeça e se humilhou 
diante de seu Deus. (Palrf!,as.) ~ 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Meus ami
gos, nós chegamos ao ponto de encerrarmos o 
nosso encontro. Espero que ele tenha, pelo me· 
nos, caminhado dentro dos nosso objetivos. Co-
mo disse o nosso querido Geraldo: não foi esta 
reunião, não será a próxima e não será aquela 
outra. O assunto exige muito de nós. 

V. Ex' deseja falar? Um minuto sÇ), por favor. 

O SR. ADOLFO LOPES - ~6 para anunciar 
qu_e nós deixaremos, em poder da Comissão no 
Senado do Distrito Federal, a proposta alternativa 
e todo o traba1ho de Barrolândia, que aqui vai 
permanecer para consu1ta e, naturalmente, exa
mes posteriores. Isso nós fazemos questão que 
faça parte dessa Casa. . 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Nós esta
mos encerrando a reunião. 

A SRA HERILDA BALOOÍNO _: (Intervenção 
fora do microfone) 

.. ~ vieram aqui democ;:ratic;amente, para nos 
oUVIrem e nos responderem. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Democra
ticamente, eu c_onsulto o Secretário 

O SR. ADO_LfO LQE'~ ~-sr: Presidente, eu 
entendo que a CoriliSSãõ;-a despeito do que sinto 
em termos de respeito pela ilustre Doutora, uma 
lutadora, inclusive pela causa do menor, quero 
dizer o seguinte: acho que o Dr. Rios pela Presi
dência, fez as colocações em nome da Comissão. 
Entendo que ele traduziu tudo no seu documento, 
mas teria imenso prazer de receber os questiona
mentos por escrito, e responder, por escrito, aqui-
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lo que qualquer um outro realizar_. Mais cinco mi-
~utOs, estamos à díSjJOS.ição. -

·.:.--A SRA HERfLDA BALDUfNo - Por que a nossa 
Presidente não pode pelo menos dar uma palavra, 
Sr. Secretário? Por que só a Dona Maria do Barro 
pôde ter a palavra e a Presidente ficar mais prejudi
cada e não poder falar? Desculpem-me, Senho-
res. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho_) - Quero 
dizer à Senhora que a Casa tem uma Presidência 
e esta Presidência, democraticamente, ainda con
sulta aos dois Secretários que aqui estão, SJ': ele$ 
poderão permanecer aqui, pelo menos mais dez 
minutos. Então, vamós dividir esses dez minutos 
com PIUVeito. O Senhor aL um minuto. 

-_ ~(YSR. ABRÃO CAVALCANTE- Represento 
aqui o conselho de comunidade do Cruzeiro, e 
~_mos pela imprensa que hoje seria o último 
diª dos favelados do Cruzeiro permanecerem lá. 
Eu-gOStaria de perguntar ao Sr. Secretário de que 
forma vão ser removidas as invasões da periferia 
do nosso bairro, e em seguida lamentar que no 
Distrito F ed.eral já existam campeões de repres
sões_, _de trabalhadores e de Constituintes, e agora 
campeões em derrubar barracos. EsSa- é- a.- nossa 
lamentável e profunda mágoa. Então, eu gostaria 
de saber de que forma vão ser removidas as inva
sões da periferia do Cruzeiro, que cheQ.am a apro
ximadamente cerca de duzentas famílias. 

O SR. ADOLFO LOPES - Essa Pergunta já 
foi respondida, a partir do momento em que expli
camos que há necessidade de uma programação, 
âe um trabalho que vai permanecer integrado. 
A Secretaria dos Serviços Sociajs não vai a lugar 
nenhum sem a presença de Carlos Magalhães 
e a sua Secretaria de Viação e Obras, que prestou 
uni. trabalho soCial extraordinário, quando enviou 
pa~~ lá caminhões, e vai proplciar escolas e o 
poço artesiano. En_tão __ ne:;.te_ milímetro de digni
dade, se houver, ele será preparado antecipada
m~nte, e o Senhor será convidado a saber quem 
va1 p~ra ~mde, e como. Esta parte nós já falamos, 
conc.omttantemente não Vé1JT16S fazer mais nada. 
Até porque ninguém vai a lugar nenhum, também, 
sem projeto, sem programa e sem planejamento. 

OSR. PRESIDENTE (Melra Filho) -Sr. Fran· 
ciscO Paraná. -

O SR. FRANCISCOPARANOÁ-Sr. Presidente. 
-âiz o velho ditado, aproveitando que ainda temos 

- os· Srs. parlamentares aqui, o Valmir Campelo, 
_o Geraldo Campos, o Augusto Carvalho, e o mais 
JOvem daqui, o Pompeu de Souza, o nosso grande 
Presi_dente Meira Filho, então, em nome dos pro
dutores rurats aqui, vou fazer um apelo, não vou 
entrar em dE$.ihe de invasões, porque, com since· 
ridade, sou até contra invasões. Mas eu queria 
fazer um apelo e urna indagação ao Sr. Secretário, 
Dr. Carlos Magalhães, de como vão ficar os pedi

-dos de eletrificação rural em Brasília, porque já 
temos quinhentos e oitenta e três pedidos, e foi 
babc:_ada aPartaria n'? 1/87, de 27 de maio de 
1987, e que hoje está sendo indeferida pelas ad
ministrações regionais, sendo que não é da com
petência delas; então ci que o Sr. Secretário vai 

resolver, porque se hoje os produtores rurais não 
_têm o s_~u defel}sor e nós temos aqui a Casa 
da _Câmara Altii, os nossos pãrlamentares, eu gos
tanÇl_ de perguntar, na presença do Presidente, 

se o Sr. Secretái'ió ·vai tomar as providências, e 
re:sponder o que se vai fazer, como vão ser atendi
das as eletrificações rurais _no Distrito Feder_al. 

O SR. CARLOS MAGALHÃES - Coin 1-elaÇão 
às eletrificações rurais, -existe uma portaria que 
normatiza esse assunto. À secrettaria_ de Viação 
e Obras compete somente responder a seguinte 
pergunta: o loteamento é regular ou irregular? 
Nó_s _ IJªQ _Q_ecidirnos sobre__ a ligação da eletrici
dade. Nós só respondemos a essa pergunta. Tem 
várias e várias perguntas_ que o decreto estabelece. 
Na Secretaria de Viação e Obras chega esta per
gunta: é loteamento regular ou irregular? Quando 
é irregular nós não podemos responder outra coi
sa, se for regular nós respondemos que é regular; 
e quanto ao resto, o processo s_egue o seu_ cami
nho normal, e até de cabeça, assim de cor, não 
sei qual é esse caminho. Mas à Secretaria de Via
ção e Obras compete responder a esta per9-u0tã: 
o loteamento é regular ou irregular? 

O SR. .POMPEU DE SOUSA - Sr. Presidente, 
uma questão de ordem, já que o Sr. s'eer~i:ário 
se prontificou a ficar mais um tempo, e o tempo 
é escasso, eu gostaria de propor que tivesse pre
cedência, prioridade, a diligente Associação de 
Moradores da Favela, que é a grande vftima, afmal 
de contas. Nós ouvimos o Executivo, nós ouvimos 
-o- Legislativo, nós ouvimos as várias entidades, 
agora falta ouvir a vítima. 

·- O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Perfeita
mente, ac.eito a sugestão. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Dona Maria 
da Cruz,- traga a -sua cruz para que nós a vejamoS. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fllhof-lsto aqui 
tem que ser uma democracia, pelo amor de Deus! 

A SR~ MARIA DA CRUZ - Não vou falar sobre 
favela, lá onde nós morávamos; não vou ôiscutir 
nem com o Secretário Carlos Magalhães, nem 
com o Sr. Adolfo Lopes,_ nem com ninguém. Só 
vou dizer uma coiSa que já se pã.Ssõu há dias, 
aconteceu ·no dia 18 de abril_, Sábado de Aleluia. 

. Nosso amigo e Governador José Aparecido te
ve a idéia de ír lá na SQN 11 O, antes de ir para 
a Europa, e disse que nós tínhamos que passar 
mais só dois meses lá, que ele tinha mandado 
numerar os barracos e quando ele chegasse iria 
passar os barracos no computador para saber 
quem tinha imóvel e quem não tinha. E, àqueles 
qlie -não tivessem iinóvel, nem nunca o tivessem 
pOssuído, ele iria dar um lugar dentro do Distrito 
Federal . .é: com isso que estou na minha cabeça, 
que ainda hoje continua enfeitada. 

Era só isso o que tinha para dizer, e lembrar 
para vocês e a ele também. (Palmas.) 

O SR. PRESIDE_NTE (Meira Filho}- Dona Ma
ria, quero lembrar que a senhora me fez uma 
indagação lá, que cortou meu coração. Giuando 
eu cheguei lá a senhora me disse: "Senador s6 
agora é que o senhor está vindo aqui?" · 

A SR• MARIA DA CRUZ - Nós o elegemos, 
o colocamos lá em cima, e agora acontece isso. 

-O SR PRESIDENTE (Meira Filho)- Não tem 
problema. A senhora pode falar. 

A SR• HERILDA BALDrnNO - Queria saber 
dO Sr. Secretárro do Serviço Socfal se o depoi
mento da_ Oona /Y\arja_ do Barro, ~qui, se ele o 
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ratifica. Se o projeto é realmente esse que ela 
nos falou. 

O SR. ADOLFO LOPES ___,. Eu ptefiria pasSar 
para observação o projeto ta1 qual está escrito. 

A SR• HERILDA BALDUINO- É porque, nesta 
situação, prezados companheiros que estão aqui, 
parece, e quero dizer bem claro, que o problema 
do Projeto Maria de Barro; como foi relatada por 
sua idealizadora, é algo muito irresponsável para 
ser acatado por uma Secretaria de Estado, para 
crer nele e tomar posições e decisões a respetto 
da comunidade, a respeito da vida. ~u o ~m_ine_i 
na Comissão de Justiça e Paz e vi que ele não 
tem nenhum substrato económico; ele não tem 
nenhum substrato de segurança jurídica, porque 
os terrenos não são dela, eles não fazem parte 
da Fundação, e como um projeto apenas de boa 
vontade, apenas para justificar talvez vaidades 
pessoais, é algo que não pode ser levado a sério. 
A coisa pública não é para ser tratada em termos 
meramente de satisfações pessoais. 

O Governo do Distrito Federal não pode passar 
dinheiro nosso, de imposto que nós pagamos, 
num simples trocar de mãos, ou trocar de posi~ 
ções, com prefeitos do Entorno de --Goiás. Isso 
é proibido por lei, isso é c:rir:ne _contr_~ a lei orça
mentária. Do jeito como as coisas foram coloca
das aqui, como ouvimos, parece ser cois_a da casa 
da Mãe Joana. Não tem nenhuma estrutura, não 
tem nada. Desculpem o meu modo de dizer, por 
que digo as coisas assim. E até acho ~ue merece 
uma interpelação ao Tribunal de C:oi'ltas do Dis
trito Federal, para saber como esse dinheiro está 
sendo passado para o Ehtomo. Porque ele não 
pode mandar cascalho, não pode mandar fazer 
poços artesianos, não pode pagar a não ser que 
tenham tido convênios aprovados por quem deve 
aprovar esses convênios. Se o Qover:no do Distrito 
Federal pode agir sem dar satisfação a ninguém, 
não tem ninguém que aprove isso, chamo a aten
ção desta Comissão para que comece a agir, por
que a Constituição ensina como se faz. Dinheiro 
público não é dinheiro para poder satisfazer pro
gramas emergenciais, para resolver problemas no 
momento, como se fôssemos descobrir, ou seja, 
como se fosse o estalo de Vieira. 

Queria saber do Sr. Secretário de V'~,ação qual 
a política habitacional para o Distrito Federal, e 
se nessa política habitacion~l para o Distrito Fede
ral existe alguma alternativa de se estudar outras 
posições que não sejam aquelas nascidas dentro 
dOUab1itE:t.e -do Qoveinandbr, dentro da visão úni~ 
ca da Secretaria de Obras, dentro da instrução. 
do encaminhamento da Novacap, que é uma 
companhia para vender tetras, para dar lucro, para 
depois, agora não sei se está fazendo. 

O SR. ADOLFO LOP.ES- N_o~~_c_ap não, Ter
racap. 

ASR•HERJLDABALDUINO-ATerracap.Ago
ra não sei se está fazendo, mas há muitp pouco 
tempo atrás distribuía lucro com a sua diretoria, 
e estas coisas é que precisam ser retificadas no 
Distrito Federal. Hoje não tem, mas era. Então, 
visando lucro, visando a cupidez, estabeleceu um 
segregacionismo dentro do Distrito Federal de 
áreas prioritárias, de áreas nobres, de áreas não 
sei o quê. O Governo do Sr.José Aparecido, nesse 
ponto, certamente está tocando o barco como 
pode, as obras que fez, obras simplesmente para 

atend~_c_a_J,Ima burguesia, precisa estabelecer os 
seus limites; estou lavrando mais ou menos o 
meu protesto, caro Secretário d_e Serviços Sociais. 
Os pobres não o devem incomodar, nós não pre
cisamos mudar de Brasília por sermos pobres, 
nós não precisamos, como fomos atacados de 
pessoas que estão manipulando, fazendo politica
gem. Será eSsa a edosão que existe? Esta eclosão_ 
que existe dos problemas sociais é produto da 
incúria, da ineficiência, da falta de condição de 
administrações. O Sr. sabe disso, o Sr. mora em 
BraSília -há não sei quantos anos, eu moro aqui 
há 27 anos. Estou falando porque conheço. E 
até então, õ que Vimos foram estas soluções unila
terais, ài.Jtocrítlcas, e vão dizer ao Sr. o que eu 
já disse, ~tão perdendo para os governos dos 
coronéis, na violência com que estão agindo. Vo
cês não são donos de verdade, vocês não são 
donos de Brasma, têm que nos dar satisfação. 
têm que ouvir os segmentos. Nós não forÍlos à 
SQN 11 O para manipular e nem instigar ninguém. 

O SR. ADOLFO LOPES - A Sr' quer deixar 
eu responder? 

A SR' HERILDA BALDUlNO - Pois não. 

O SR. ADOLFO LOPES - A Sr' esjá muito 
belicosa para ser da Coniissão de Justiça e Paz. 

A SR• H.ERILDA BALDUINO - Estou respon
dendo aquilo que vivi lá, a belicosidade foi de 
lá. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Vamos 
proceder de_mm::raticamente .. 

Ã "SR• HERILDA sAl...t:)UINO - Eu não admito 
nenhuma paz sem justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Vamos 
devagar! 

--o SR. ADOLFO LOPES - Quem responde 
sobre o problema habitacional do Governo é o 
Secretário Bened_i_to Domingos, que ê o Secretário 
de Habitação do Governo do Distrito Federal. 

A SR• -Então, da próxima vez 
nós vamos convocá-lo. 

O SR. ""7" Não. Não fuja da raia, 
deixe o homem falar. 

O SR. BENEDITO DOMINGUES - O Probto
m~ h_abitacional faz parte da história da humaiii
dade. Em Brasília, já foi falado aqui, nós todos 
sabemos, a Sr' ~tá aqui há 27 anos, estou há 
30, e móro em cidade-satélite eSte tempo todO, 
acompanho a:s difküldãdes que todos nós passã
mos, essa implosão dernográficadâS grandes ci
dades, conforme o Deputado Valmir Campelo 
bem colo_cou, e a falta de uma política ao_ longo 
dos tempos passados, direcionada mais para o 
cainpo", e hoje estarmos falando aqui -o DepJ.,~
tado Augusto Carvalho falou- em reforma agrá
ria. Quero só dizer uma coisa Dom1ngo atrasado 
fui à cidade de Santo Antônio do Descoberto com
prar lá um objeto, porque tenho uma chácara 
próxima, e um cidadão que conheci em Tagua
tinga me procurou, tinha ido à prefeitura buscar 
uma ambulância para transportar sua esposa para 
o Hospital de Taguatinga; a: anibulância tinha vin
do para Brasma às 1 O hóras, ele tinha dinheiro 
Para_ pagar o ônibus, e me pediu que eu trouxesse, 
sua esPoSa para O hospital. Ora, se o entorno 
r1ão tem um hospital, se nós não melhorarmos, 
não atacarmos essa política, levarmos a melhoria 
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para o entorno, como poderemos querer que es
sas populações vivam no entorno, se não levar
mos melhoramento? Aquelas pessoas que esco
lheram Santo Antônio, voluntariamente, para vive
rem, ou outras localidades, como Brasilinha e_ ou
tras, os que estão lá também merecem um trata
mento. Agora, vohando esp~ificamente a Brasi
lia, existe _uma política. O Governador José Apare
cido, ao criar uma Seáet2ú1a Extraordinária de 
Habitação, o fez visando unicamente dar uma 
atenção especial à política habitadonal: ela foi 
principalmente criada para a baixa renda. 

Ocorre, companheira de luta, que sabemos que 
vivemos nwn País pobre, de escassez de recursos. 
Os recursos para a habitação, hoje, vêm do Siste
ma Nacional de Habitação, que_ são os recursos 
remunerados com oorreção m.o11:etária plena, e 
mais jurOs baixos, mas juros. Ora, esse dinheiro 
tem um custo, que tem que ser repassado, porqu_e 
é dinheiro do próprio trabalhador, porque é_ do 
Fundo de Garantia, é dinheiro da poupança Esses 
planejamentos habitacionais requerem um esb,J
do, porque estamos vivendo, aqJJi, em Brasília, 
um racionamento de água Não é só fazer lotea
mentos; temos que pensar na água, na energia, 
transporte, na educação, na sáude, na segurança, 
na coleta de lixo. O trabalho está sendo feito em 
conjunto com a Secretaria de Viação e_ Obras 
e outras Secretarias, e está bem adiantado, já esta
mos em fase de_ licitação de __ sete -mil unidades, 
que serão iniciadas este ano, e a pi"eVisão, para 
daqui até o final de 1988, ê a de entregarmos 
à população de baixa renda 19 mil unidades habi· 
tacionais. Não podemos fazer uma construção 
acelerada porque poderá faltar até a própria mão
de-obra, para construinnos a toque-de-caixa A 
política do Governo está sendo tocada, e, no tem
po certo, vai haver um-a grande melhoria da_situa
ção, que, hoje, consideramos quase calamidade 
pública, que é a situação habitacional em Brasília. 
Mas está sendo tocada e, no tempo certo os frutos 
virão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Para ter
minar, você que tem um restinho, assim, do nosso 
irmão índio, está corn_a palavra. 

A SR' MARIA NORMA DA SILVA- Boa-noite 
aos senhores. Sou moradora do restante que so
brou da 11 O Norte, porque as pesSoas não foram 
queimadas, só os noss_os_b_arraçqs, nós_ aind_a so
brevivemos. Apesar__ de ter morrido uma_ compa
nheira_ nossa, que morava lá dentro; e também 
àe haverem nascido aiaiiÇãS. de sete mese;_s, d~ 
oito meses, que não podiam ter nascido naquela 
hora, mas com a pollcia e com os helicópteros 
sobrevoando, soltando poeira por cima dos nos
sos padres, que estã.o aqui conosco, essas crian
ças nasceram a pulso. O Sr. Secretário falou que 
não tinha havido_qualf!uerviolência lá dentro; m\,li
to pelo contrário, nãp o estou desmentindo, mas 
houve, sim~ violência, porque, se nasceram essas 
duas crianças lá dentro, a pulso, houve violência, 
sim. Muitos policiais começaram a chegar a partir 
de meia-noite em diante, não deixaram mais nin
guém dormi_r, cercaram_ a:;; nossas áreas, como 
a um circo, porque não queríamos a 11 O, çomo 
sempre falamos; nunca quisemos a 11 O; quere
mos um local dentro do Distrito Federal, o qúe 
temos como direito nosso. Quando votamos,_ vo
tamOs_no DiStrito federal, não votamos em Goiás. 
Por que nos querem tirar do DiStrito Federal, onde 
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temos nosso trabalho, nosso direito de sobrevi
ver? Por que somos pobres e vamos ficar no melo 
dos ricoS? Não! A~o que ternos o direito de lutar 
dentro do Distrito Federal, de trabalhar e morar 
perto do nosso seiViço, porque nosso servls:o é 
muito importante, para criarmos nossos filhos, 
para lhes darmos estudo~ para que amanhã, ou 
depois. eles venb_am a servir aos senhores mes· 
mos. Acho que devería_m_os morar _dentro do Dis
trito Fed_eral, e não fora, cç>mo todos querem que 
façamos. Não somos sardinha em lata para ser
mos transportados do Distrito Federal para dentro 
de Goiás~ Assim, meus Senhores, faço um apelo, 
em nome das crianças, nern tanto em nome_ dos 
adultos. Aquelas pessoas que nunca possuíram 
imóveis, c::omo eu, porque não cheguei hoje, nem 
ontem, como o Sr. Secrefár'(O falou, pOrque outros 
chegaram antes, cheguei há muito tempo; sou 
pioneira velha dentro de Brasília; nunca possui 
imóvel dentro de Brasília. Não tenho medo de 
o Senhor anotar meu nome, posso dá-lo por com
pleto, posso fornecer-lhes minha identidade, sou 
uma trabalhadora, e luto, batalhando para criar 
meus filhos. Eu queria que-aSSenhores, em nome 
das crianças, pensassem um pouco, que não nos 
jogassem para fora do Distrito Federal. É isto que 
pedimos. Só isto o que queremos. Não queremos 
mais nada; s6 um loc::al dentro da Distrito FederaJ, 
que temos como di_re:ito_nosso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Metra Filho) - Multo 
bem. Procuramos, na medida_ çie nossas possibili
dades, dar um tom bem democrático ao nosso 
encontro, Espero em Deus que o processo demo
crático brasileiro continue, _que possamos nos 
reunir sempre, para discutirmos e colocarwos os 
nossos pontos de vista. Obrigado aos Secretários 
pela presença. Muito obrl.gado a todos. Está en
cerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 2_3 horas.) 

1~ Reunião, realizada em 
1'" de setembro de 1987 

Às quinze horas e trinta minutos do dia primeiro 
de setembro de mil novecentos e: oitenta e sete, 
na sala de reuniões da Comissão do Distrito Fede
ral, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Senhores Senadores Melra Fill}o, Presidente, Edi
son Lobão, Pompeu de Sousa, Maurício Corrêá 
Mansueto de lavor, Mauro Borges, Itamar Franco' 
e os Senhores Deputados Augusto CarvaJho, Vai~ 
mír CampeJo, Fran<::isco Carneiro, Gefaldo Cam
pos e a Deputada Márcia Kubitsc::hek, tendo como 
convidado o Presidente da Caesb, Dr. Wffiiam Se
bastião Penido Valle,_reune-se a Comissão do Dis-
trito Federal. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Mauro Bene
vides, Saldanha Derzi, Albano Franco, Iram Sarai
va, Chagas Rodrígues e Alexandre Costa. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente Meira 
Ftlho declara abertos_ os trab_alhos e dispensa a 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. Em s,~guida, o Senhor Presidente 
faz a leitura da pauta, que trata da denúncia do 
Jornal de Brasília sobre a concorrêlitia pública 
realizada pela Caesb para realização da obra de 
despoluição do lago Paranoá, declarando que, 
preiíminarmente, foi convidado o Senhor Gover
nador do Distrito Federal, que não pode compa
recer, indicando o Presidente da Caesb, Dr. Wi
lliam Sebastião Penido Valle, para representa-lo. 
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Dando continuidade, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Presidente da Caesb, sendo 
alertado pelo Senador PomPeu de Souza da ne
cessidad-e de_requisitar a presença do Secretário 
do Meio Ambiente, Ciência e T ecnolpgia e o Se
cretário_ de Serviços l?úblicos, de posições diver
sas sQEire o ªssunto em pauta. A convocação_ foi 
aprovada para data a ser marcada. Após a apre
sentação do relatório téc::nico do Dr. William Peni
do, o Senhor_Pr~idente Meira Filho concede a 
palavra, pela ordem, e para interpelações, aos se
gúfutes Parlamentares: Pompeu de So~. J\'\au
rido Corrêa, Mauro Borges, Márcia Kubitschek, 
Valmir Campelo, Mansueto de Lavor, Edison Lo
bão, Augusto Carvalho e Francisc::o C~meiro,_ten
do, na oportunidade, o Senador Mauri~io Corrêa 
solicitado aO Séohor Presidente que sejam ouvi
dos outras autoridades e técnicos do GDF, pro
posta esta que foi aceita pelo Senhor Presidente. 
A Presidência franqueia aos presentes a palavra, 
pela ordem: Dr. Benjamin Sicsu, Senhor Carlos 
~carewsky- Presidente do PDS/DF .. Os pronun
damentos desta re-união são publicados, na ínte
gra_. em anexo a esta Ata, por determinação do 
Senhor Presidente Meira Filho. Nada mais haven
do a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Car
los Guilherme Fonseca, Secretário da ComisSão 
a presente Ata qUe, lida e aprovada, será assinada 
pelO Senhor Presidente. 

. ANEXOAATADA ?•REUNIÃO ORDINÁ-
RIA DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDE
RAL,REAUZADAEM i' DE SETEMBRO DE 
1987, REFERENTE AO PRONUNCIAMEN
TO DO SENHOR PRESIDENTE 1l4 CAESB, 
DR. WILU<\M SEBASTIAO PENIDO VALL.E; 
OOE PRESTOU ESCLARECIMENTOS SQ-

-~ ~ BRE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA REALI
.v.DA PARA AS OBRAS DE DESPOLUIÇÃO 
DO lAGO PARANOÁ • 

Presidente:_S_enador Meira FUho 
Vice-Presidente: Senador Edlson Lobão 

(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reuM 
niã:o.) 

ORADORES 
Pompeu de Sousa 
William Penido 

"Maurício Corrêa 
Márcia Kubitsc:hek 
Yalmir Campelo 
MansuetQ de Lavor 
Edison Lobão _ 
Augusto Carvalho 
Francisco CarneirO 
Carlos Alberto 
Benjamin Sicsu 
Antônio Oauainei Poni 
Carlos Zacarewsky 

- --OSR. l'RESIDENTE"TMeira Filho)- s~s e Srs., 
está ~rta. a reunião, cuja pauta é a seguinte: 

EsclareCJ!!lento sobre a concorrência pública 
realizada pela ca-esb pãfa ã Obra de despoluiÇãO 
do Lago Paranóa. 

Além de sua missão de legislar para Brasília, 
a Comissão do Distrito Federal, corn a eleição 
da Banc::ada de Brasília, composta de 3 Srs. Sena
dores e 8 Srs. Deputados, assumiu uma responsa
bilidade maior ainda perante a comunidade brasi-
liense, - -

Esta reunião de hoje, P âe setembro de 1987, 
se 1Iisere_neste contexto. to povo desta cidade, 
exclusivamente a ele, que devemos satisfações 
e e_~licaç~~;;. p()is aqui estamos por uma honrosa 
delegação, Não estamos- aqtii reunidos para um 
confronto, estamos aqui sini, im_bt.D_dos do melhor 
espírito de isenção, através do qual vamos perse
guir Os necessários esclarecimentos e, por conse
qüência, encontrar a verdade. 

Antes, porém, agradecemos e registramos as 
presenças de entidades. associações. sindicatos 
e partidos políticos_. Agradecemos a presença de 
quase toda a diretoria da Caesb, Agradecemos 
também aos Srs. P~IamentareS, nas pessoas dos 
Srs. Senadores Mauricio C:orrêa; Francisc::O Ro
llemberg - Vice-Presidente desta Comissão, o 
nosso querido Senador Edisan Lobão, o Senador 
Alexandre Costa, o Senador Pompeu de Sousa, 
o Senador Mauro Borges, o Deputada VaJmir 
Campelo, o Deputado Jofran Frejat e o Deputado 
Francisco Carneiro suas presenças. Sejam todos 
bem-vindos para os nossos trabalhos. 

É evidente· que este trabalhO tem um ordena
mento, que passarei a explicar aos _Senhores. Ini
cialmente, cederemos a palavra ao _Dr. William 
SebastiãQ Penido Valle, que falará sobre a conoor
i"êi:J.da pública realizada para as obras de despo
luição do Lago Paranóa. Logo apõs,-cederemos 
a palavra ao representante do Jornal de. Brasília, 
autor da den_úndª de fraude na_concorrência pú
blica realizada pela Caesb. Em seguida, será a 
vez, com prioridade, de os Srs. Senadores e Srs. 
Parlamentares semanifestarem. Os Srs. senado
res terão c::inco minutos_ para interpelar o Dr. Peni
do e S. S• terá também cinco minutos para respos· 
ta à interpelação. Logo apôs, cederemos a palavra 
aos repreSentantes de cada entidade, por 3 minu
tos, a fm1 de formularem as suas perguntas. 

-Antes disso, queria d_izer algo que originou l:!sta 
reunião. Primeiro, pela necessidade de esdareci
mento da notícia que chamou a a~nçâo de toda 
a cidade, sobre fatos de ocorrêndas irregulares 
na concorrência da C~esb, anun_c::íados pelo Jor
nal de Brasília; e, segundo, porque houve urna 
prOgramação para que ocorresse esta reunião. 
---'nicialrnente a Comissão do Distrito Federal 
hotive por bem oficiar ao Governador José Apare
cido um convite, a fim de que comparecesse a 
esta reunião. Ele, porém, alegou motivos supe
río~:.es e __ nãci Compareceu,_ tTias em resposta nos 
_!T!andou o seguinte ofício: 

"Sr. Presidente: 
Venho comunicar a V. Ex" que o Presidente 

da Comapnhia de Águas e esgotos de Brasí
lia, Caesb, Enegenheiro Wllliam Sebastião 
Penido Val!e, comparecerá ao Senado Fede· 
ral em 11 de setembro próximo, às 17 horas. 

Com essas providências atendo ao pedido 
de V. Ex" para prestar à essa Comissão os 
esclarecimentos solicitados sobre a concor
rência pública realizada para as obtas de des
poluição do lago" Paranoá. . 

No ensejo, renovo a V . .E>C' a expressão 
do meu apreço e estima, 

(a) José Aparecido de Oliveira 
Governador do Distrito Federal" 

Convidamos para compor esta Mesa o Vice
Presidente d& Comissão do Distrito Federal, Sena
dor Edison Lobão. Convidamos, também, o Dr. 
Willian Sebastião Penido Valle, Presidente da 
Companhia de Águas e Esgotos de Brasília 
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Caesb. Reservamos também, nesta Mesa, um lu
gar especial ao representante do Jornal de Bra
silia, que veiculou a notícia de_ fraude na CQncor
rência da Caesb. 

Devo dizer a esta distinta assemb[Élia que comu
niquei e fiz o convite à a1ta Direção do Jornal 
de BTaSília para que aqui se fazesse representar. 
Lamentavelmente, até agora, ainda não chegou 
ninguém. Então, da maneira como foi explicitado, 
passamos a palavra agora ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não, 
Sr. Senador. ---

0 SR. POMPEU DE SOUSA- Na verdade, 
está a parecer-me que há um pequeno equiVoco 
- vamos dizer - cronológico na colocação do 
motivo e do objetivo desta reUnião, que resultou 
-V. Ex' deve recordar-se de _um discurso pronun
ciado por mim no Plenária do Sertado, no _qual 
propus pedir o apoio de V. Ex", imediatamente _ 
concedido, antes de qualquer divulgação referen~ 
te a irregularidade na própria concorrê o_<:@_. Q que 
então se discutia eram dois assuntos preliminares, 
e a concorrênc::ia só apareceu como um t~rceifo 
problema. Quer, o primeiro problema era a recusa 
da Caesb em realizar o relatório de impacto am-_ 
biental, contra todas as determinações legais e, 
sobretudo, contra a posição firmemente susten~ 
tada pelo Sr. SeCretário do Meio Ambiente, Ciên~ 
cia e Tecnologia, o ilustre Dr. Paulo Nogueira Net~ 
to. O segundo assunto era a diferença de avalia
ção entre o projeto inicialmente levantado, se não 
me engano até fins de 1985, e aquela avaliação 
que sobreveio à anulação_ da concorrênçia, quer 
dizer, da concorrência que estava Vinculada à esta 
avaliação, que era 45,5 milhões de dólª'res, con~ 
vertida em moeda americana, e a avaliação sobre
vinda logo após a anulação da concorrência ante
rior, e abertura da outra concorrência, quando, 
cinco meses depois, esses 45,5 milhões pularam 
para 125 milhões de dólares. 

Foram estes dois fatos iniciais que constituíram 
o objeto do requerimento verbal que fiZ a V. Ex" 
e que V. Ex~ apoiou. Então, ~tando~Sé fli_c;mte de 
uma anomalia mais do que evidentíssima, que 
era um desacordo frontal e público entre duas 
Secretarias de Estado do Ooye;mq do Distrito F e
der ai sobre um assunto vital para o interesse da 
população atual e futura da Capital da República, 
propus que nesta reunião houvesse a presença 
dos dois Secretários de Estado, de posições diver
sas e adversas - o Sr. Secretá{io c;le ServJços 
Públicos, Dr. José Carlos de Melo, e o meu amigo 
Dr. Paulo Nogueira Netto, Secretário do Meio Am
biente, Ciência e Tecnologia -, acompanhados 
dos órgãos técnicos vinc_ul_ados a cada uma des
sas Secretarias- no casO O Dr. William Sebastião 
Penido Valle, como Presidente da Caesb, ligada 
à Secretaria do Dr. José Carlos de Melo, a Secre
taria de Serviços Públicos; e o Engenheiro Dr. 
Benjamin Sicsu, ligado à Secretaria do Meio Am
biente, a Secretaria do Paulo Nogueira Netto. 

Portanto, o que se pretendia era que, diante 
desta Comissão do Senado Federal e da popu
lação do Distrito Federal, houvesse um ace~. 
de contas, para que chegássemos a urna solução 
harmoniosa entre os órgãos do Gov~mo do Dis
trito Federal. Quer -dizer, sem o sentido polida~ 
lesco ou processualístico que isso podia ter, uma 
verdadeira ac_areação -das razões de c_ada lado, 

de_ cada __ parte, para que pudéssemos funcionar 
como ffieçli_adores, se fosse o caso. Era esta finali~ 
dade_, portarlto. Só depois é que sobreveio a de
núncia sobre a concorrência. 

De forma que insisto, Sr. Presidente, que esta 
reunião não se circunscreva apenas à concor· 
rência. embora a concorrência seja um elemento 
muito importante, que V. Ex" denominou de irrew 
gularidades. 

O'SR:: PRESID-ENTE (Meira Filho) - Parabew 
nízo Y:"-fr,-Pcirque foi muito bem posta a questão. 
A exp1fcãs:ão sObre- a desPoluição do Lago inte
re5sã ae J)ertõ-'á:"todos que trabalharam e ajuda
ram-a t6tis:truir esta cidade. É um assunto impor
tarttfssimo. 

EU quéna: apenas lembrar ao nobre Senador 
que-surgiu um rato- novo chamando a atenção 
da cidade, monopolizando a [mprensa, o rádio, 
a te!_e_visão e o próprio Senado FederaL Foi o 
fato _a~unciado pelo Jornal de Brasília, de que 
haiiía fraude ria concorrência. Então, isso su_scltou 
da _própria -ComíSsao Ceita- Urgêil.cia, ·parque à. 
nossa gente, especialmente o Senado e a Câmara, 
precisa-realmente de explicações a respeito desse 
fato novo. Espero que V. Ex" compreenda a minha 
posição também. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Se não me_ 
engano; o Oficio- que V. EX' dirigiu ao Governo 
do Distrito Federal pretendia a solução proposta 
inicialmente riaquele discurso, que era justamente 
a presença dos dois Secretários de Estado -
Paulo Nogueira Netto e José Carlos de Melo e 
respectivOs imediatos. 

O SR. PRESIDENTE (Me!ra Filho)- Eu diria, 
apenas, ilustre Senador, se me permite, que houve 
uma troca de prioridades. 

O SR. MAURíCIO CORRÊ:A - Peço a V. Ele, 
Sr. Presidente, inicie a sessão. O Dr. Penido está 
aí, e, evidentemente, se houver necessidade, fare
mos outras reuniões. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - Não há 
dúvida. Estamos aqui para isto. 

Devo dizer que está previsto um tempo de 3 
horas para esta reunião. Caso haja necessidade, 
terá uma prorrogação de mais 30 minutos. 

Coin a pa1avra o Dr. William Sebastião Penido 
V alie. 

O SR. WJWAM PENIDO - Sr. Presidente, S.r. 
Vtce-Presidente da Comissão -do Distrito Federal, 
Srs. Senadores, Srs. Deputados, minhas Senhoras 
e meus Senhores: 

Para o6s, profissiona.is da CAESB, a oportu
nidade de Vir aqui, ao longo destas próximas ho· 
ras, explicitar o que consideramos ser a sucessão 
de eventos conduzidos, !\o nosso entendimentO; 
dentro da lei de um assunto complexo, permitirá, 
quero _crer e espero, ao final dos trabalhos, que 
prevaleça a verdade e a confiança da comunidade, 
que os Srs. representam, na companhia. 

A questão é complexa e vamos aproveitar a 
oportunidade que V. Ex:"S nos dão para fazermos 
uma retrospectiva, desde o início da cídade até 
hoje,_em i6fno dessa obra. _ 

Brasília_f9i pionéirá na impiantaçáO de estações 
de tr~tamento secundário. A primeira dessas esta
ções nasceú praticamente com a própria inaugu
ração da cidade, em 1961; a segunda estação, 
em 1969·.- Esses dois equipamentos constituem, 
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até hoje, o que a ciáade dispõe, ou seja, duas 
unidad~s cqm __ capacidade de tratamento para 
225 mil habitantes. São ess<;~:s as disponibilldadt!s 
existentes na Bacia do Paranoá. 

Ao loilgo do tempo que _medeia desde o inic:io 
de formação do Lago Paranoá até hoje, aquilo 
que nos círculos de interesse é d~ign8do, e não 
há corno fugir da palavra, como processo de en
trofisação, vale dizer, degradação do Lago, tem 
ocorrido de m?~neira crescentemente mais rápida. 
O Lago, no início de sua vida, nos anos 60, já 
apresentava os primeiros sinais de entrofisação. 
Daí po~_que, após a Implantação da segunda uni
dade, em 1969, já em 1970 o prirrieiro e úntêO 
documento que a cidade do .DistritQ.F~Q~ral f.ez 
aCerca desse p_~o-~~ma, levando em conta o lonfio 
prazo, ou seja, o PlanO..Direto_r de'Aguas-e Esgo
tos, reãlizado nã. ocãsião pela finna PLANIDRO, 
e pela primeira vez com enfoque do meio ambien
te, gefOu uma !infla-de ataques para a CAESB. 

Esse Plano-Diretor, pela primeira vez, sugere 
menção a ãlQ-o que Se vai tomar objeto de debates 
nos dias de hoje, como foi no passado, algo cha
mado, exportação de esgoto. Entendido isso co
mo o esforço de se tirar o esgoto dessa região, 
por algum slstema de transporte de dutos e se 
lançar fora da bacia. Alguns estudos se Iniciaram 
àquela época e tiveram uma conclusão não muito 
demorada, porque se esbarrou CO!l) óbices de 
natUreza- geológica e geotécnica~ porque a expor
tação envolvia a hipótese de túneis para lança
niehto desses defluentes fora da bacia. A partir 
daí, o Plano-Diretor continuou, ·a despeito de"ssa 
primeira parada, no que diz respeito à exportação 
de esgotos, continuou a ser um documento nor-
mativo. -- -·- , 

Naquela oportunidade, ainda nos infcios dos 
anos 70, as questões associadas ·com tra~mento 
mais avançado de esgoto no Mundo sofriam um 
desenvolvimento acelerado; algumas inovações 
se paSSãvam nó Hemisfério Norte e na África do 
Sul. De rilaneira que, pOr-vOlta de 1975, a CAESB, 
preocupada com o processo_ crescente de entrofi
sação, o de degradação do Lago, -consultou cerca 
de vinte autoridades intemadon~is na área de lim~ 
nologia e, pela primeira vez, de certa forma, consi
derou que o problema essencial da preservação 
do Lago, era desenvolver um sistema de trata
mento -que pudesse eliminar boa parte do fõsforo 
e nitrogênio apartados ao Lago através de resí
duos ali nele lançados. É preciso mencionar, nesta 
oportünidade, que dois anos antes disso, em 
1973, na África do Sul ocoma_uma prirheifa tenta
tiva bem- sucedida de desenvolver um processo 
para remoção do nitrogênio. 

Por volta de 1975, a CAESB, portanto ainda 
um tanto perplexa diante desse desenvolvimento, 
sente n-eceSSidãde de buscãr ãPfoTundamento na 
área de conhecimento de Lagos, IJ:a área de lim
nologia, na área, portanto; de ataque a problemas 
corria o do Lago Paranoá, um lago diferente dos 
das outras ddadeS brasileiras que têm um çOrpo 
d'água, fechado, uma r~gião de temperatura rela
tivamente elevaaa~ um-a sãvahá trõpkaJ. Iniciou
se, então, em 1975 um esfOiço dirigido, seguindo 
duas direÇ:õ-es principais. Buscou~se o apoio no 
Pro9iãrria das_ Nações .Unidas para o Desenvol
vimento, trazendO acjui dois tipos de profissionais, 
e é preCiso citar non1es,-porque esses nomes apa
recem com freqüência nos debates um é_ o espe
cialista sueco em limnologia, um homem mais 
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de fonnação em História natural do que um enge
nheiro, o ProfessOr Bjom, que nos anos seguintes, 
ou seja, a partir de 1975, muito contribuiu para 
desenvolver um melhor conhedro.ento da Biolo
gia, dos aspectos comportamentais do Lago para 
nós. Paralelamente, veiO também outro tipo de 
especialiStã, desta ·vez-sUl-africano, o Professor 
Marre, menos na condição de um cientista ligado 
à área das Ciências Naturais, e rna_is um enge
nheiro, um homem de processo de tratamento. 
O Professor Bjom, ao longo dos anos. contribuiu 
para que se conhecesse melhÕr a lii-nnologia do 
Lago e o Professor Marre contrlliUiu_-para que 
se conhecesse melhor o processo de tratamento 
das condições br_asllei@s. No período de 1975, 
1977 e I 978, o trabalho do Professor Bjom resul
tou num relatório, que é freqüentemente citado. 
O Professor Marre foi na._direção de se desenvolver 
uma estação de tratamento piloto, na Estação 
de Tratamento Norte da CAESB. Essa Estação
Piloto funcionou durante muitos anos e permitiu, 
então, testar as condições dos processos desen
voMdos na África do Sul, pelas condições de es
goto como aqueles da Bacia do Paranoá. 

Ao final dos anos 70, portanto, já havia uma 
definição inicial de se trabalhar com o tal processo_ 
sul-africano, o_ processo Bamard. Esse processo 
vinha sofrendo inovações na África do Sulno pe
riodo de 1973 a 1980. Em 1977, baseada nos 
primeiros dados da Estação-Piloto, a CAESB, in
clusive com o apoio de uma firma sul-africana, 
consorciada a uma flfma local, iniciou a tentativa 
de desenvolver concepção para uma usina em 
escala normal. Essas providências foram, de certa 
maneira, aceleradas com o acidente ecológico 
de 1978 no Lago. A comunidade daqui ainda 
se lembra do chamado Bloom de algas naquela 
oportunidade, que se manifestou um período se
melhante ao nosso, na época de estiagem, geran
do um tremendo mau cheiro, com o despren
dimento de gases nocivos em algumas partes. 
EsSe Bloom, de certa_ fonna, alertou as autori
dades, particularmente_ a_ CAESB, de que era ne
cessário um ataque mais rápido do problema. 
A partir daí, a CAESB iniciou, e faz isso de maneira 
relativamente rotineira até hoje, a aplicação de 
algicidas, que é _o sulfato de cobre, para conter 
a proliferação desse tipo de algas verde-azulados, 
que, em última análise, do ponto de vista causal, 
são responsáveis pela possibilidade de eclosão 
desse tipo de acidente. 

Ao final da década, em 1979, o Cientista Bjorn, 
trabalhando, então, ao longo do período, em opor
tunidades intercaladas, sob os auspídos das Na
ções Unidas com a CI\ESB, emitiu seu_relatório. 
Enfie as principais medidas reCOmendadas do 
ponto de_ vista limnológico, deveria haver a expor~ 
tação de todos os esgotos e essa seria a melhor 
solução. Uma segunda rec9mendação é no sen
tido de se fazerem estudos comparando a eficiên
cia das estações de tratamento existentes e a ex
portação de esgotos. 

Ao final da década de 70, de posse, portanto, 
de uma massa de estudos e dados, pela primeira 
vez a CA.ESB começava a ter, por volta de 1979, 
um posicionamento acerca do futuro da despo
luição do Lago Paranoá. Uma linha de estudos . 
e uma linha de documentos colocavam a contri
buição sueca das Cêndas Naturais para o enten
dimento do processo llmnológlco do Lago. Outra 
linha, mais de engenharia, colocava a contribui-
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ção sul-africana para o processo de tratamento 
mais ãvãnÇado de esgotos. Com essas duas pon~ 
tas, a CAESB encomendou a uma construtora 
naciona_l, chamada SEREfE, um relatório técnico 
preliminar, em março de 1979. Os estudos se 
desenVolveram ao-longo de mais de um ano, e 
oito alternativas foram listadas. Essas- alternativas 
são basicamente associadas a dois tipos diferen
tes de abol'dagem: a primeira correspondente a 
quatro das oito ahemativas, seria o tratamento, 
chamado terciário, na Bacia, com exportação. As 
outras --quãtrO -alternatiVas estavam cíngidas em 
tomo-da idéi:~ de tratamento secundário fora da 
Bacia, com exportação bruta É importante situar
se nisso, porque o assunto é complexo, embora 
não esotérico. É um elemento mais de lógica 
do que a iniciação nos mistérios de engenharia 
ambiental. 

Em 1979/1980, o prirneir_o docuinento que 
passa a ter foros de orientação para a política 
da empresa, é o documento encomendado à SE
RETE. Esse relatório técnico preliminar situa oito 
altemativ<)s, das quais quatro envolvem tratamen
to terciário deJl:trO da Bacia, com exportação; as 
outras quatro aJ.ternativas, exportação bruta com 
tratamento secundário fora da Bacia. 

Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão, este 
ponto é importante ser enfatizado, porque pode 
contribuir, talvez, para desanuviar ou esclarecer 
possivelmente certas linhas de dúvida e incom
preensão. Jamais se estudou, no caso da história 
do Projeto Paranoá, exportação p-ura sem trata
mento de esgotos. Nunca houve e acredito que 
nunca haverá isso, porque a Unidade da Federa· 
ção mais próxima, por exemplo, Goiás, jamais 
permitirá que o esgoto bruto de Brasília seja lança
do no seu território, sem tratamento. Alguma for
ma de tratamento é necessária, seja na origem 
ou no destino. Os esgotos têm que ser tratados, 
por respeito inclusive, à legislação ambiental, ao 
direito dos habitantes a jusante. Pelo Direito Am
biental brasileiro, os esgotos devem ser tratados 
na origem ou no destino. Já naquela época, 
1979/1980, a SEREfE examinou oito alternatiVas, 
todas elas envolvendo tratamento: quatro na ori
gem, tratamento terciário; quatro no destino, trata
men1o s_e..CJJOdário. 

Esse relatório técnico preliminar foi encami
nhado dentro do Plano Nacional de Saneamento, 
à apreciação das autoridades do BNH e do seu 
órgão técnico. 

A primeira análise inclusive ambiental, além de 
económica e fmanceira das oito alternativas, foi 
feita em 1980, junto à FEEMA- Fundação Esta
dual de Energia do Meio Ambiente do Estado 
do Rio de Janeiro. Era o órgão técnico do BNH 
nesta região do Brasil onSe estamos, no Distrito 
FederaL Essa entidade tinha, como tem, compe
tência na área ambiental. Essa entidade estudou 
e, por um parecer, datado de 22-9-80, distinguiu, 
dentre as oito alternativas apresentadas, çluas: a _ 
den9 1eaden"5. 

oS -documentos, Sr. Presidente, põderão ser 
exibidoS, naturalmente, à medida em que qual
quer membro da Comissão demonstrar interesse. 
Apenas para ficar contido no horário que V. EX 
alocou, não usarei meios de reprodução ou de
monstração gráfica. 

Das oito alternativas, portanto, a FEEMA. esco
lheu duas: a n? 1 e a n" 5. 

I':! o caso da c! e o? 1: tratamento terciário, com 
exportação; no caso da de n? 5: tratariiento secun
dário, fora da Bacia. 

Nestas .. circunstâncias, as duas alternativas sele
cioriadas pela FEEMA foram encaminhadas ao 
Banco Nacional da Habitação. O Banco Naciona 
da Habitação trabalhou sobre essas alternativas 

· e, em oficio de setembro de 1981, determinou 
a escolha, dentre as duas alternativas que o órgão 
té_cnic;o distinguiu, da de n9 1, ou seja: tratamento 
terciáriO, fazendo a ressalva, agora, que esse trata
mento deveria ser objeto de controle- para usar 
o 11eologiSrno - de monitoração ao longo do 
tempo e que, se eventualemtne viesse a ser neces
sátiq a exportação, ou seja, se o tratamento terciá
rio fosse inadequado, posteriormente se promo
veria essa exportação. 

Isso caracteriza, portanto, um elemento essen~ 
cial dõ problema, que não estamos tratando de 
dispUta de alteriiãtivas, a não ser as oito altema
tivª_s _ _mendonadas, que são as_ que, do ponto de 
vista da Caesb, já foram Objeto de estudo e de 
exame da parte do órgão técnico e de órgãos 
financiadores. Dentre as oito, duas foram esco
lhidas pelo órgão técnico e uma foi escolhida 
pelo BNH, a partir dea definição dele, BNH, órgão 
técnico_. 

A partir dess_a definição, a CAESB inidou, ainda 
em I 981, o projeto básico. Para isso, a Erri.presa 
agiu com extremo rigor. Primeiro, s,eledcmou _as 
21 maiores empresas na área de consuhoria para 
o saneamento. Dentre essas 21, por uma série 
de critérios, a Empresa selecionou 4 e dessas 
4, por proposta de preços, comparando tais pro
postas, selecionou uma delas. 

Essa empresa CEBLA vem trabalhando no pro
jeto e no desenvolvimento, inclusive documf:nto 
de licitação e tudo o mais, nos _últimos 5 anos. 

Tão logo, portanto, se elaborou o projeto bási
co, através dessa empresa CEBLA, a CAESB ten
tou partir para um esquema de licitação. 

A concepção da CAESB, na época, era a de 
que ela iria comprar os equipamentos e, posterior
mente à compra desses equipamentos, tentaria 
fazer as licitações necessári~s às obras civis. 

Foi uma estratégia que, conceitualmente, pode
ria_ até ser adequada, mas, na prática, não funcio
nou. Feita essa licitação em 198;3_, os vaJores asso
dados com o_resul~do dessa !fdt.;Jç~Qfor-<J;m pelo 
menos três vezes maiores do que os recursos 
que tinham sido alqcad~. Ao longo dos p~óximos 
três anos, tais circunstâncias impediram, indu· 
sive, a homologação dessa licitação. 

Em período anterior à entrada desta atual Dire
toria,_da qual faço parte na CAESB, a _Adminis
tração da CAESB dirigiu-se ao Governo do Di.strito .
Federal e, através, dele, à Procuradoria G~ral. bus
cando resolver esse impasse em tomo de uma 
licitação de quase três anos, sem respaldo, do 
ponto de vista de homologação. 

Essa concorrência, por despacho do Procura
dor-Geral do Distrito Federal, posteriormente en~ 
caminhado ao Secretário de_ Se.rviços Públicos, 
repito, em periodo anterior à entrada deSW. Dire
toria na CAESB, foi decidido pela sua caducidade 
e, por conseqüência, deixava de existir qualquer 
inte-resse do Distrito Federal nessa licitação. 

Do ponto de vista da atual Administração, -
assumimos a CAESB em meados de abril do . 
ano passado - coin relação a esse projeto, pri
meiro, um conhecimento que assumimoS depois 
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de analisar, ler, aprender sobre a gênese desse 
projeto, a dados associados çom a recomendação 
do Distrito Federal, do próprio despacho do Se
cretárlo de Serviços Públicos de março de 1986, 
que cancelava, essa concorrência. realizada em 
1983, praticamente baseado no parecer do Procu
rador-Geral, e determinava à Companhia queime
diatamente promovesse nQva concorrência, tra
balhamos em _cima de&Sa. Diretoria de Govem.o, 
buscando os relatórios e os projetas disponíveis. 
Verificamos, logo, que os instrumentos financei
ros era inadequados. Por volta de maio, já parti
mos inclusive, pela primeira vez, para fazer um 
orçamento integrado, levando em conta não ape
nas equipamentos, obras civis e outros compo
nentes. 

Ao longo dos meses seguintes, buscamos, sob 
a orientação do Governo do Distrito_ Federal, os 
instrumentos de garantia dos recursos financeiros 
junto à Caixa Econôm!ca, sucessora do BNH, ao 
Banco Mundial, à própria SEPLAN. Os vários con
vênios foram ratificados ao longo desse período. 

Várias iniciativas que se inh::iaram, com relação 
a vários aspectos, como revisão de docum~ntos 
técnicos, início em setembro de 1986, dos docu
mentos de licitação, foraro __ s_empre feitas de ma
neira tripartite. 

T c:idas as reuniões associa. das COfTl preparação 
de editais e documentos de licitação, se passaram 
através de consórdos da CAESB, da ·caixa Econô-
mfca Federal e do Banco Mundial._ . . 

Por volta de __ novembro, toda a parte financeira 
estaria já equacionada e, ao fmal do ano, já era 
possível antever-se a_ possibilidade de licitar a 
obra. 

Essa licitação ainda teve algumas delongas, 
porque o Banco Mundial tinha algumas dúvidas 
ainda, com relação ao documento de licitação 
e somente o homologou em fevereiro deste ano. 
A partir daí, em abril, tais documentos foram colo
cados na rua. A concorrência foi internacional. 

Por volta de 1 O de junho, foram entregues pelos 
participantes. 

Em meados de julho, a Comissão de Ucita.ção 
repassou os dados do seu relatório à Diretoria 
da CAESB, que os homologou e até o final de 
julho, em sucessão, a licitação foi homologada, 
primeiro, pela Caixa Econômica Fedefal e, depois, 
pelo Banco Mundial. 

Após a homologação pelo Banco Mundial, tive
mos contrato assinado em 5 de agosto, e a ordem 
de serviço, em 17 de agosto. 

Ao longo dessa trajetória, emergiram, já depois 
de o edital ter ido à rua, as questões relacionadas 
com o relatório de impacto no ambiente. Essas 
questões foram, já desde a época, analisadas pela 
Empresa, levando em conta: 

1 ~" A empresa entendia, como entende, que tais 
documentos, os projetos e análise, inclusive am
biental, já haviam sido levados a cabo em duas 
circunstâncias, pelo menos, pelo órgão técnico, 
FEEMA. a um tempo, inclusive, anterior à própria 
legis1ação corrente sobre RIMA; 

29 A própria CAESB tem uma lei orgânica, fe~ 
dera!, até hoje não revogada, que dispõe sobre 
a sua criação e, de certa forma, transferindo à 
CAESB competências na área do meio _ambiente 
hídrico no Distrito Federal. 

Os estudos sucessivos que se passaram consti
tuem, na realidade, na avaliação da empresa, o 
seu grande RIMA. Já tinham sido ol;>jeto, como 
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mencionado, de anã1ise desses fóruns, inclusive 
da parte de um órgão do melo ambierl.te que, 
a _seu. tempo, tinha competência no Distrito Fe~ 
d~raL 

Por essas razões, entre outras, a Empresa, au. 
cerçada_nos seus pare<:eres da ProcuradoriaJuó
dica e de_ eminentes pareceristas nacionai.!i, ado
tau a posição de que a questão do RIMA já tinha 
?id() ·resolvido a nível do próprio desenvolvimento 
dos seus estudos, inclusive como aprovados pela 
FEE:MA. 

Tais questões, inclusiv_e, se transferiram da área 
inid:ilmente administrativa para a do Ministério 
Público, culminando, finalmente, na úJtima sexta
feira, com uma audiência, onde a Curadoria, aten
dendo ao apelo de entidade ambiental, solicitava 
a suspensão das obras, liminar essa que não foi 
de_fe_rl® pelo Juiz da Jt Vaia da Fazenda. 

No mõmento, a posição continua sendo _a de 
desenvolver, no nosso entendimento legal, as 
obrBs, deritro- do objetivo colimado; há outr:as 
questões que certamente deverão interessar a 
rin.iitos do$ Membros da Comissão, Sr. Presidente, 
como a oUtros membros da comunidade. 
Acredito que, sem fazer uso dos 40 minutos que 
V. Ex• gentilmente_nos_concedeu, poderíamos 

-passara pane-substantiva. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho} - Muito 
obrigado ao ilustre Presidente pela obediência ao 
horário. 

Foi convidado o Representante do Jornal de 
Brasília para que aqui se fizesse presente _e a 
quem cederíamos a palavra, porque, afinal de 
contas, foi o Jornal de Brasília o órgão divul
gador de que havia fraude na concorrência da 
CAESB. 

Em vista dessa ausência- que lamento imen
samente - vamos dar continuidade aos nossos 
trªbalhos. 

Registro, com prazer, as presenças do Senador 
Man_sueto de__Lavor, d"" Deputada fY\ârcia Kubits
chek e do nosso Deputado Geraldo Olmpos. Mui
to obrigado pelas presenças. 

Tem a palavra o Sr. Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA ~ Sr. Presidente, 
Srs. Membros desta Comissão, meus caros Cole
Sãs Constituintes, Srs. E sr"", quero, inicialmente, 
cumprir uma niissão que recebi, agora, há pou__co, 
da Direção cio Jornal de Brasília, que, citada 
nominalmente para participar da Mesa, me infor
mou -eu não sabia que ela havia sido citada, 
eu ignorava completamente o assunto - que, 
tendo sido convidada por um telegrama que rece
beu hoje, achou- que não era função do Jornal 
participar dos trabalhos da Comissão, que a fun
ção do Jornal era divulgar esses trabalhos. Estou 
apenas cumprindo o pedido que me foi feito. Por 
isso mesmo é que ela se escusa de não estar 
pres-ente, numa qualidade de procurador da so
ciedade, de promotor público. O Jornal não se 
arroga esse pàpel. Arroga-se o papel de divul
gador da realidade. 

Agora, eiJ gostaria de falar sobre a exposição 
do Dr. Willian Penido, começando por felicitá-lo 
pela longa, pormenorizada, e, direi mesmo, exaus
tiva e detalhada apresentação do problema -
quero felicitá-lo por isso - com grande conheci
mento do assunto. Evidentemente S. 8' prepa
rou-se muito bem e conhece bem o órgão que 
dirige. 

O úttico lapso que S. 5' cometeu foi colocar 
a inauguração de BrasíJia _em 1961, quando foi 
em 1 960._ Disso leQ1.bro~me perfeitamente porque 
estava aqui. Mas isso é um detalhe. Apenas, vamos 
dizer,- j:>afa efeito caricatural, porque gosto de cari
caturar, Sr. Presidente. Desculpem-me essa preo
cupaÇão secundária, mas pareceu-me que da ex
posição de S. s~ -sobre o aspecto técnico do as
sunto, e não sou técnico,- apenas ful informado 
pela área_ técnicq __ d_Q próprio Governo, e, por isso, 
é que assumi o _papel, vamos dize_r, neste caso, 
eu sim, de procurador da _sociedade que eu repre
sento, qUe representamos, eu, V. Ex" e os _cj.emais 
Companh~iros parlamentares ... 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Eu só 
queria lembrar ao ilustre Senador que vamos dar 
a cada Senador cinco minutos. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Eu vou ser bre
ve. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não. 

O SR POMPEU DE SOUSA- Aparentemente 
S. s~ parece que quis colocar, v:é!.mos d_izer, duas 
escolas como se fossem escolas diferenciadas, 
senão até antagônicas, a escola da Engenharia 
e da Biologia, a escola Bamard e a escola Bjom. 
A escola Bjom é sueca, e foi ocupada com o 
aspecto biológico, e a escOla Bamard é de enge

JJharia, que é da África do Sul. Aliás, é até curioso, 
porque Bamard é até_ o mesmo _soPrenome do 
homem que criou os primeiros transplantes de 
coração, não sei nem se sã_o parentes, o que trans
planta. coração e o que cuida da engenharia e 
melo ambiente. Creio que não há nenhuma in
compatibilidade, acho que deve se_ f~er a compa
tibilização da Engenharia c_om a Biologia, nunca, 
a contradição entre ambas. 

A afumativa de Bjorll é muito veemente, guan· 
do disse textualmente que a única maneira de 
despoluir o Lago Paranoá é a exportação dos es
gotos, ou seja, interceptando todos os esgotos, 
e lançando-os no rio mais próximo e fofa da B~cia, 
através de tratamento secundário. Po$nto, me 
pareceu mw'to veemente. Por outro lado, a pro
posta_de Bamard me parece muito precária, por
que ele próprio diz que-essa proposta só será 
válida, s6 funcionará, primeiro, se os microorga
nismos se cOmportarem como se espera se com
portem. 

Há uma expectativa de fazer um pacto prévio 
com a parte biológica, que os microorganismos 
se_ comportem bem, porque, se não se compor
tarem bem, vai tudo por água abaixo, isto é, por 
esgoto abaixo. Em segundo lugar, o Sr. Bamard 
diz expressamente que não se pode fazer nenhwn 
acréscimo nos afluentes sanitários de esgotos, 
portanto, quer dízer, além da quota atualmente 
existente. Ora, sabemos que o II plano Lúcio Costa 
prevê um acréscimQ _de L!m _milhão e noventos 
mil habitantes, e hoje, temos uma população de 
setecentos mil habitant~ nesta Bacia. E.ntão, o 
Plano Bamard já estaria, de início, invalidado. eu 
até fazia anedoticam!mte aquela observação que, 
mesmo com a população atual, se houvesse uma 
diarréia coletiva na população de Brasília, ou uma 
pri~ão de ventre_ coletiva, também o plano iria 
por água abaixo. AJ é parte anedótica. 

Verifico que S. s~ acha que se deve adotar, 
um plano para um tratamento terciário, ver se 
dá certo - ver se dá certo, porque foi o que 
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S. s~ disse, ver se a coisa funciona, porque, se 
funcionar, muito bem; fn.aS, se não_ funcionar, se 
acrescenta esse tratamento terciário~ exportação 
dos afluentes sanitár~os .. 

Ora, me parece que significa fazer hoje um 
projeto que, no total, está previsto em cento e 
sessenta e seis milhões .d.~ dólares, no total abso
luto, no total completo, porque será, pelo menos, 
cento e vinte e cinco milhões, cUja precariedade 
está evidente na própria condicionalidade de veri
ficar se funciona, para depois, então, fazer outro 
de não sei quantos milhões de dólares para expor
tar, quando me parece que a alternativa é a expor· 
tação com um .tratamento apenas secundário, é 
muito menos onerosa e é uma solução imediata, 
não uma solução para quando se verificar que 
a primeira não funcionou. 

Finalmente, quanto à parte de custo, S. S• pas
sou muito alto, ao contrário do resto da longa 
e _exaustiva exposição, quando falou que, na pri
meira concorrência, cogitava-se de equipamentos 
sem execução das obras. Tudo isso está docu
mentado, eu até trouxe umas notas para que o 
circunstancial não preponderasse sobre o essen
cial, porque podia perder-me na pressa do pouc_o 
tempo de que disponho. Estava estabelecido que 
aquilo signifi-cava não apenas a compra de equi
pamentos, mas toda a execução da obra, por 45 
e melo milhões de dólares, o que, por um passe 
de mágica, cinco meses depois se transformavam 
em 125 milhões de dólares. 

Eram eSteS os dois pontos que queria observar, 
de vez que o terceiro item, justamente a parte 
da concorrência, não foi ·aflorado. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Dr. Peni· 
do, há necessidade de uma resposta de V. S• ao 
Senador Pompeu de Souza. 

O SR WJLUAM PENIQO - Sr. Presidente, na 
intervenção o Senador Pompeu de Souza dta 
questões tão importantes que não sei se apenas 
5 minutos serão sufidentes. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho) - Peço a 
V. s• se esforce para responder em 5 minutos. 

O SR Wll.LW'\ PENIDO - Senador Pompeu 
de Souza, eu não disse_que_Brasília foi inãugurada 
em 1961, me sino porque eu também estava aqui, 
era um colegial na época. 

A questão de duas escolas, talvez eu tenha colo
cado mal, não se trata disso. Apenas que duas 
linhas, de dois pesquisadores, trabalhando com
plementarmente, foram o pOrito de partida para 
a CAESB elaborar, atravéS de consultaria, as mon
tagens das alternativas. 

Quanto ao problema de mérito, o fundamental 
é que fica parecendo que a alternativa de trata
mento terciário versus secundãrio é algo como 
se tratassem difer~çaS- entre situações extrema· 
mente díspares. O processo envolvido - e esta 
é a razã:o por que ele foi a dotado- é um processo 
que permite um tratamento terciário de _implan
tação a um custo ligeiramente superior a 8, a 
9% do tratamento secundário. Se Brasnia, hoje, 
resolver descartar a hipótese de fazer tratamento 
terciário e voltar a considerar uma das alternativas 
que foram descartadas no passado, ou seja, de 
fazer tratamento secundário, dentro ou fora da 
Bacia, esse tratamento secundário envolverá in
vestimentos de não -menos que a-a9% Jnferlores 
aos de implantação do tratamento terciário, den-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Outubro-<le 1987 

tro_ do processo Bardella. Fundamentalmente, a 
tecnologia envolvida é apenas de edição de um 
reatOr biológico. No mais, a ampliação das esta
çõ_e.s se far~ _como_ se (o_ss_e para estações de trata
mento securidário, de igual porte. 

O_segup.do ponto é que o prazo de implantação 
seria o mesmo, ou seja, de 3 anos. 

O terceiro ponto é que, se implantassem, dentro 
da Bacia, estações secundárias, 3 anos depois 
continuaríamos, do ponto de vista de presetvação 
do Lago, em situação pior do que a de hoje, por
que não haveria remoção adequada aos níveis 
considerados adequados de nitrogênio e fósforo. 
Por conseqüência, a comparação terciário e se
cundário deve ser esclarecida deste pont? de vista. 

Quanto ao problema de população na Bacia, 
naturalmente os estudos demográficos que foram 
feitos em 1970 situaram um nível, uma escala, _ 
um tamanho para essas estações. No momento, 
as estações que existem tratam para 225 mil habi
tantes. Com certa sobrecarga, elas chegam a 300 
mil habitanteS. As novas estações terão uma capa
cidade nominal, depois de ampliadas, para 71 O 
mil habitantes. Levando em conta coeficientes 
embutidos no projeto e alterações que podem 
ser extrapoladas, de consumo de água que se 
está alterando no Distrito Federal, face à concep
ção original, já houve- ãlteração da ordem de 20% 
para menos nos índices per capita. É passivei 
projetar, portanto, uma população de uso das 
duas estações na faixa de 800 a 850 lnil habitan
tes. Passado esse limite, as estações realmente 
nãO tratarão. se a B_acia do Paranoá vier a ter 
mêi.is de 850 mil habitanteS, hão de se buscar 
novas alternativas como, de resto, ocorre em qual
quer equipamento público. Não é possfvel que 
agora se projete ou invista em expandir capaci
dade que ficará ociosa por período muito prolon
gado. Mesmo porque há uma ressalva muito im
portante, que acho de Interesse fundamental para 
a comunidade: é que qualquer tentativa de pas:Sa
gén de um limite relativamente não muito ambi
cioso de ocupação da Bacia do Paranoá, o Lago 
Paranoá, independente de ter ou não estações 
de -tratamento, ele se entrofizará por completo, 
porque o aumento da área impermeabilízada na 
Bacia, o aumento, portanto, dos períodos de máxi
mas, nas cheias vão levar à entrofização deste 
Lago, mesmo que se tratem os esgotos. 

Então, a população de Brasilia, sobretudo seus 
representantes no Senado e no Congresso Nacio
nal, tem que ser vigilante com relação a isso, 
porque hipóteses de ocupação muito ambiciosa 
da Bacia do Paranoá levarão, inevitavelmente, à 
destruição do Lago, que tem um componente 
paisagístico na Qdade. As estações de tratamento 
guardam sintonia com isso. 

Outra questão da maior relevância que V. Ex" 
situa é o problema de:_ custo. Eu gostaria de ter 
oportunidade, acredito que esse problema virá 
e eu poderei ocupar outros 5 minutos, porque 
há, inclusive, de se projetar números. é: impossível 
falar sobre uma questão desta magnitude sem 
alguma referência, pelo menos tópica, a alguma 
aritmética. Se V. Ex" me permite, portanto, numa 
próxima seqüência de respostas, ... 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Já est.á 
béTrf próxima, porque o Senador Maurício Corrêa 
vai interpelá-lo agora. 

O SR. MAURÍCIO CORR~ -lnicialm•nte. in
digo a V. Ex•," Sr. Presidente, se lerei ~p~r_guntas 
de uma vez só, ou se rapidamente. 

O SR. PRESIDENTE (M~ira Filho}- D~~!TJOS 
o nobre Senador Mauricio Con:êa à VÇI[l.tade_. 

O SR. MAURICIO CORRÊA ..:_Não quero impe
dir que -os ·companheiroS-também f6riTn::ileril as 
suas perguntas. VOu ser- riliJito rápido. 

O SR,_ PRESIDENTE (Meira Filho) - Louvo 
V. Ex", porque realmente há um interesse de todos 
aqui no sentido de apurannos o mais breve possí
vel tudo isso que se falou. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -lnicialrnente, !ou· 
Vo a bela exposição feita pelo ilustre Presidente 
da CAESB, aliás, sua maneira atê didática de ex
por a matéria. As perguntas que farei, v. s~. de 
certo modo, já tocou ell passéint. No entanto, 
gostaria que fossem respondidas, com clareza ab
soluta, para entendennos bem o assunto .. 

Fora o aspecto de financiamento para: obras, 
ou seja, não fora a participação de agentes finan~ 
ceiros, qual das alternativas seria ·mais reÇ:orrien
dada em termos de melhor aproveitamento técni-

- co e de custos menos onerosos, o tratamento 
terciário dentro da Bacia do Paranoá ou a, e:xpor
taçâo para fora da Bacia do Paranoá? Por quê? 

O SR. WlLLIAM PENJDO - Senador Maurício 
Corrêa, das 8 alternativas, tomando o índice de 
CUstQ 100 -pa-ra a prÍmefra; -que é é.\ mais baixa, 
a segunda seria 106, 117, 112, 1002, 107 3, 117.7 
e 105.4: Esses, os dados para as 8 alternativas 
do Relatório da 'SERETE inencionado, e a inqui
rição de V. Ex"~ certamente, incide sobre ele. As 
duas alternativas escolhidas p-elã FEEMA. a 1 e 
a 5, são exatamente as de custo menor, compa
radas com as outras 6, relegadas naquela oportu
nidade. 

O SR MAURÍCIO CORR~-Qual das altema· 
ti'-:as absotve maior porção da te_cnologia brasi
leira, condições de execução das _ob_r_as por em
presas locais, geração de mais empregos diretos, 
a titulo de mão~de-obra e economia de divisa 
na balança comercial, o tratamento terciário den
tro da Bacia do Paranoá, ou exportação para fora 
da Bacia? Por quê? 

O SR. WJLUAM PENIOO _ _:_ -Relativaffiente ao 
tratamento, a diferença entre tratamento secun~ 
dário e terciário,-do ponto a e vistá que v. Ex!' 
levantou, ou seja, a importação de equipamentos, 
pelo menos, foi induzido nesa direção, entre trata
mento ferdâiio ·e Seêundário, na escala: em que 
está sendo implantado no Distrito Federal. a dife
rença é apenas com relação a equipamentos. O 
tratamento terciário' importa aproximadamente 
4% do equipamento, comparado com o trata~ 
menta secundário. Com- i'elaç_ão à mão-deMobra 
e ao aspecto gerencial, embora a concorrência 
fosse. no caso ao internacional, tivesse teorl"C~men
te que ter a participação de qualquer empresa 
de países membroS, Isso não ocorreu. Por -conse
qüência, ela vai ser feita por empresa brasileira. 

O aprõveftamento de mão-ae·obra local, ines
mo qualificada, de maneira informal não pode 
ser incluído no edital, pelas razões, inclusive, con
denadas pelo Banco Mundial, por questão de pro
tecíonismo, seja entre pa:íses, seja entre Unidades 
da Federação. EstamoS faZendo de público uma 
exortação aos vencedores para que usem toda 
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a possibilidade de emprego e mão-de-obra locais, 
no sentido de que nas obras civis e de montagem 
haja maior participação para a formação da renda 
local. 

O SR. MAURíCIO CORRtA ~Qual o montante 
da dívida acumulada final que terá de ser resga
tada ao Banco Mundiat em de_cQrrência da obra 
contratada? Gostaria que V.- 8' pudesse detalhar 
os cálculos. 

O SR. VJILLIAfv\ PENIDQ,...::. Perfeitamente, no
bre Senador. Aproximadamente 114 dos recursos 
para implantação do projeto virão apertados do 
Banco Mundial, mas através da Caixa Econômic.a 
Féderal; eles não vêm em dólares para a CAESB 
no Distrito Federal. Esses reçursos são repassa
dos em cruzados. Não existe_v.ro risco cambial 
associado. As taxas de juros são em. tprnp __ de 
7,5%; período de carência da ordem de_ 5_ anos; 
e um prazo total de amortização da ord~rn de 
20 anos para os _equipamentos. 

Do ponto de vista do Brasil, como um todo, 
é um alívio, ainda que peqUeno, para melhorar 
o perfil da dívida a longo prazo. As téU(as d~ juros 
são bem abaixo das taxas de juros de mercado. 
Como V. EX:" acentuou na sua pergunta, sob o 
ponto de vista de carência, ela é a major possível 
para esse tipo de financiamento. 

O SR. MAURICIO CORRtA - As c-onclusões 
e recomendaçõ.es do relatório d.e estudos para 
o controle da poluição do Lago Paranoá produ
zido pela Planidro em maio de 1975, segundo 
as quais a alternativa de exportação de esgoto 
corresponderá o menor custo, qualquer que seja 
o aspecto enfocado do custo_ do investimento ini
cial, valor atual dos custos totais Ql,l __ c;:l,lsto anual 
total e do Relatório intitulado_ ''The Lago Paranoá 
Resturing Projec;t:, Final Report, March 1979"
estão corretas ou inc_orretas?_ 

O SR WIWAM PENIDO ·~. Qa perspectiva da 
época, nobre Senador, foi uma grande contribui
ção. O relatório, porém, ignorava Os desenvolvi
mentos que se faziam já naquela época; no início, 
apenas eram das novas alternativas de _t;l:'_atamento 
biológico na área terciária, a custos muito meno
res do que o tratamento terciário que até _e_J)~O 
se fazia, no do tipo químico - o· chamado "stri
king towers"- que tinha entidades em Filadélfia, 
em Londres, e que vemos vestígios desse tipo 
de licitações que são de investimento m.alor, ope
ração maior, disfunções mairoes para a comuni
dade. Àquela época havia a crença entre os prati
cantes da proftssão e os estudiosos, aqui entre 
nós, que o- tratamento terciário biológico _ainda 
era uma promessa remota. 

Então, a ênfase ficou, naquela oportunidade, 
muito em tomo da hipótese de exportação bruta 
com tratamento fora da Bacia. Há uma questão 
certamente que nos motiva muito, que não é 
questão de custo. É uma preocupação que tem 
ser levada em conta: a exportação de esgotos 
da Bacia pode, eventualmente, colidir com a pró
pria manutenção do Lago Par.emoá, porque o equi
líbrio hidrológico é multo delicado. Não posso 
ser defioitivo ~e_ V. Ex~ ro_g: permita nesta afuma
ção - mas temos uma suspeita bem fundada 
de que as taxas, no periodo de estiagem, de entra
da de água na Bacia, levandç:> em conta a evapo
ração e a hipótese de retirar os esgotos da Bacia, 
na transferência para outra bacia, isso pode real-
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_ Jn~nte colidir cor:n a_ maJ)l!tenção do Lago ao 
_ níveLda_quota estabelecida pelos fundadores da 

cidade como um lago, inclusive-faz parte da forma 
urbana. Esta é uma razão,_ parã mim, que te"m 
pesado depois do relatório da Planidro, que inclu
sive menciona isso. A par das questões de custo 
e de desenvolvimento tecnológico, essa questão 
hidrológica também inibiu, de certa forma a partir 
para o tratamento com transporte em bruto para 

- fora da Bacia. 

O SR MAURJÓO_ CORRtA-A obra despol~irá 
· de vez o Lago Pãranoá ou a sua eficácia será 
tefl!porária? E por qual prazo? 

O SR. WIJ_LIAM PENIDO - Nobre Senador, 
se a população na bacia se mantiver dentrO da 
faixa de capacidade dos equipamentos, não além 
dos 800 a 850 inil habitantes, ou se, mesmo pas
sando algumas centeriéls de milhares de habi
tantes desse limite, novas unidades forem instala
-das-com ~uma vez o Programe~~ de" Despoluição 
do Lago Paranoá não se confina apenas à amplia
ção das duas estações, após a implantação virá 
um pettodo longo de depuração do lago, por for
ças naturais - o auxilio tecnológico da aeração, 
remoção de parte do lodo acumulado, nessas 
circunstâncias, acreditamos - e essa tem sido 
a tônica dos últimos 15 anos ~ que o lago se 
manteria em equilíbrio. Nunca seria um lago -
como se fala no jargão - oligotrófico, um lago 

alpino, de grande pureza em que_se poderia ter 
excelentes condições de vida animal, mas um 
lago que poderia, nessas circunstâncias, talvez, 
reverter _a sua posição do início dos anos 60. 

O SR. MAURÍC[Q-CORRJ!A - Uma questão 
nos está preocupando e que, inclusive, gera uma 
dúvida mun.o-ijrã."?lde, sobretudo para nós da co
munidade. Em 1985, quando o Dr. Laélio Ladeira 

- era o presidente da CAESB~ essa obra foi orçada 
em tomo de 12826.500 UPC,- O equivalente a 
100 rTI.ilhões de dólares- hoJe, pelo que se verifi
ca, sobretudo _na publicação do Jornal de Brasí
Ua. custará 125-milhões de dólares e uns que
brados. 

Gostaria que V. 5' ·explicasse por que houve' 
esSe aurrlehtó? 

O SR. .wrLUAM PENlOO .:...... Nobre Senador, 
goStaria_ muito e pediria ao Sr. Presidente me per
-mitisse a projeção de sUdes r_eferentes ~_os docu-
mentos. · -

O SR PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não~ 
Acho que a pergunta do nobre senador é a mesma 
de toda_ a população de Brasília. 

_ O SR. WILLlAM PENIDO - Nobre Senador, 
se V. EX~' me permite, gostaria de expor dois pon
tos, antes de qualquer questão aritmética, que 
facilitariam o entendimento e corroborariam, na
turalmente, a validade do que tenho a dizer. 

O primeiro é que jamais filemos orçamento 
__ g_u qualquer tipo de documento, contrato, convê

nio etc., em dolár. Vamos, eventualmente, entrar 
no exerdcio desse tipo, mas do ponto de vista 
para elucidar questões que sejam do interesse 
- como V. Ex'i' menclon<;>u - do público. 

(Projeção.) _ _ _ _ _ 
Urna primeira questão, numa obra corno esta, 

que teve uma longa história de orçamentos e Iici· 
taç6es mal sucedidas e tudo o nlats, é que na 
economia brasileira- se pegarmos entre nevem-

bro de 1985 e: junho de 1 ~87 - são a})soluta
menfe díspares as variações ~ntre o índice _nacio
nal do custo da construção - coluna seis <:ia 

_Revista cl_a F1,1ndação Getúlio Vargas. coluna 
35, ediftcações --:a OTN e o dólar. Nesse período, 
o _dólar, no Brasil, tem-se comportado - V. Ex' 
há de convir- com um _preço adminiStrado, en
quanto que o acréscimo percentual na coluna 
sets, que é a que interessa para o ponto de vista 
da formação dos custos dessa obra, o [NCC va
riOu, coni esse tipo de percentual, ou seja, entre 
novembro (je 1985 ejunho.de 1987. Em perfodo 
equivalente o dólar variou ãproximadamente em 
289%, cai'act.eriiahdo, inclusive, uma econOmia 
administr8da e COm prOfundo grau de distorção 
entre o_ componente int~rn_Q "de formaÇãO de pre
ços e o setOr -externo da economia. 

Exatamente nessa linha é que filemos, com 
o intuitO de tentar elucidar de uma vez essa ques
tão, urna projeção pegando a estimativa orçamen
tária, a que V. & fez referência, que tinha sido 
a primeira estimativa feita em 1984, de 6208500 
OTN. Estou convertendo em cruzados apenas pa
ra reduzir três casas decimais - a moeda~de 
então era o cruzeiro. Equivaleriam a 438 mühões 
de cruzados e, às taxas da época, a 46 mühões 
de dólares. 

O. exercício que proponho é que consideremos, 
em 10-6-87, o valor de 438 milhões de cruzados, 
corrigidos pelo Índice Nacional do Custo da Cons
trução, que é o índice de referência para a forma
ção_de preços numa obra desse porte. Isso equiva
leria a 3,62 bilhões de cruzados, que, ao câmbio 
da época, eram 82 milhões de dólares. 

Isso mostra, mais uma vez,a fenomenal discre
pância entre preços internos e externos na forma
ção da renda brasileira. 

AcresCe a issO, Sr. Seriadof, que o primeiro 
ponto é a estimativa _orçainentáfia original. Ela 
aizia Que oS nosSOs predecessOres foram pó r está
gios. Em 1983, fizeram uma _concorrência apenas 
para equipaniento. Verificarain que o seu resul
tadO efa três veies maior do qqe a dotação. Não 
conseguiram fechar essa equação durante três 
anos. - -

Posteriormente, em 19M -e 1985, fez..s_e uma 
nova ava~ação, partindo-se, então, para esse con
vênio de 6,9 _mnhôes de OTN, dos quais subtraí 
700 mü OTN, nO primeiro" qUadro, à conta do 
que seria uma pequena parcela de trechÕs inter
ceptares que também fariam parte do projeto. 
Por uma questão de consistêncía, estou fazé"tdo 
essa sLibtraçaO. · 

No período interveniente entre essa estimativa 
Orçamentária e o início da nossa gestão, introdu
zimos riOYoS itenS além daqueles associados com 
a primeira estimatfva. Nós n_çs afeiçoamos à idéia 
de fazer uma concorrência única, -e ftão- várias 
ou duas, uma de equipamentos e outra de sérvi
ços. Essa idéia (Ora recomendada, inclusive, na 
análise do primeiro relatório Serete e pela FEEMA, 
em f9""8L · · ·- --- · 

Se adicionarrnos os novos serviços em arN. 
obter-se-ão oito milhões de OTN. Ainda estou 

__ falando do orÇamento do Dr. Laélio, O adminis
trador d~ então, a~rescido dos novos serviço~ 
quais sejam: montagem de equipamentos, que 
não fazia parte do original e que, postériórmente, 
após análise do orçamento original, tivemOs que 
incorporar. 
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Adotamos o partido, para evitar o modelo do 
elefante branco, de se ter uma obra que, ao seu 
final, será operada por um período não inferior 
a seis meses. A obra, portanto, só será entregue 
à companhia depois de pré-operação.! adas as 
estações serão equipadas. Essa suceSSão de cus
tos adidoriãis ·seria da qrd_~m de oito milhões 
de OTN. Em dezembro de 1985, isso equivaleria, 
tomando-_se a OTN de então, a 566 milhões de 
cruzados, que corresponderiam a quase 60 mi
lhões de dólares. 

Se considerarmos agora a mesiná corteção, 
passando de dezembro de 1985 para junho de 
1987, através do fndice Nadonal da Construção 
CIVil, teremos quase quatro bilhões de crw:ados, 
que equivaleriam, em 1 O de junho, a 107 milhões 
de dólares. 

Esta questão está -relacionada com a estimativa 
orçamentária feita à época. A questão ainda não 
termina aí. Se colocássemos apenas isso, estaría
mos considerando apenas parte do que sabemos. 
Há outras implicações. 

Uma questão é a que V. Ex• levantou, que está 
associada a orçamento. Outra é o convênio. De 
certa forma, ele deveria sempre preceder o orça· 
menta, mas há circunstâncias- isso não ocorre 
apenas com a CAESB - em que o carro passa 
à frente dos bois. Muitas vezes o orçamento é 
feito praticamente depois do convênio ou vice
versa. São essas _agruras da administração públi· 
ca, sobretudo no periodo turbulento. 

O primeiro convêruo que foi assina'do entre a -
SEPl..AN, então BNH, e Distrito Federal, era de 
6.900.000 DTN, aQuelas a que anteriormente fize
mos referência, deduzidas cerca de 700 mil OTN 
para a implantação de interceptares. Isso em de
zembro de 1985 equivaleria a 490 milhões de 
cruzados, ou seja, 51 milhões de dólares. 

Em 10/6, se V. Ext corrigir esse valor em cruza
do de dezembro de 1985, teremOs 3 bilhões e 
400 milhões. utilizandO de novo o Índice Nacional 
da CõhStrução Civil. Isso equivaleria a 92 milhões 
de dólares. O mesmo raciocínio ãplicando ao con
vênio: orçamento é Uma coisa; convênio, outra. 

O convênio, sendo enxertado, se me pennite, 
com novos serviços, ele passaria para oitos bi
lhões e 760 mil OTN. O mesmo raciocínio, corri
gindo de novo com o fndice Nacional, passaria 
de 65 milhões para 117. Com humildade: sapa
teiro não deve passar além do sapato - V. Ex', 
que é um homem público, sabe muito bem que 
o periodo em questão, na certa, viu a mais pro
funda distorção do sistema de fonnação de pre
ços, que talvez. qualquer pais ocidental, de a1guma 
dimensão, tenha visto em período fácil. Um dos 
indicadores mais severos _diss_o é aquela evidência 
mostrada no primeiro quadro, em que V. Ex" tem 
uma variação da ordem de 600% no mesmo pe
riodo, no lndice Nacional ,da Construção Ovil e 
da ordem de 280% no valor do dólar. 

O SR. MAURíCIO CORRtA- Uma última per
gunta. Até peço desculpas a V. S•, porque nós, 
homens públicos, somos, às vezes, acusados por 
informações errôneas _oU por dados equivocados. 
V. s~ tem sido, no seu depoimento, lhano, cava
lheiro e há de entender que esta pergunta tem 
exatamente o condão de um esclarecimento ne
cessário. 

O teor das informações que temos recebldo 
é de que V, S• seria sobrinho, ou, é sobrinho do 

_ presidente de uma das fumas que ganhou. Na 
hipótese de essa afirmação ser verdadeira, esse 

_fato não o constrangeu na condição de presidente 
da CAESB? V. S• me desculpe, mas são as infor
mações que a mim me têm chegado e é bom 
que ~ejam esclarecidas. 

O SR. WIWAM PENIDO -Correto. 
Sr. Senador, esta é, de todas as questões que 

V. Ex" levanta, a única em que há uma gota de 
adrenalina a mais, e agradeço a V. Ex.' pela própria 
introdução que coloc-ou e que, de certa forma, 
me deixa mais à vontad-e. --

Primeiro, é correto que eu seja parente de um 
dos ganhadores. Já o era _quando _essa_ mesma 
firma construiu a primeira estação de tratamento 
de Brasilia. já o era quando essa mesma finna 
construiu a segunda estação de tratamento de 
Brasília, já o era quando ela implantou mais da 
metade de todos os equipamentos sanitários do 
Distrito Federal. Jamais tive qualquer relação co
merdal - é um depoimento público e não vou 
fazer exercício de falsa humildade. De qualquer 
maneira, sou a ponta pobre dessa família em 
questão. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Desse iceberg. 

O SR. WILUAM PENIDO - Além disso, sou 
também parente de firmas que perderam, inclu
sive, a concorrência. E só a nível anedótico: essa 
mesma finna, há alguns anos, se indispôs comi
go, c(uãrldo foi desclassificada em outro Estado 
da Federação, numa obra de grande porte em 
que se candidatQu e ª comissão achou por bem 
desclassificá-I;:,. Não vejo nenhuma interação, ne
nhum aspecto de natureza ética ou moral que 

__ITle impeça de relacionar comercialmente na ges
tão de uma empresa pública, mesmo porque seria 
heróico, de minha parte, supor que conseguiria 
dobrar o sentido de uma concorrência interna
cional para beneficiar, à luz do dia, em Brasília, 
uma firma com a qual tivesse qualquer vínculo 
de interesse pessoal. (Palmas.) 

O SR. MAURÍCIO COR~ ~Cumprimento 
o Dr. William Penido pela sua exposição, embora, 
ern Cllguns aspectos, eu não esteja devidamente 
convencido, sobretudo relacionado com o au~ 
mente do orçamento. É claro que vamos conti~ 
nuar. Sem dúvida nenhUma, a presença_ de V. 
S• aqui foi de extraordinária valia. Desejo cumpri
mentá-lo como presidente da 0\ESB, reservan
do-me, evidentemente, o direito_de_procurl!lr, na 
medida do mandato que executo, que desem· 
penha aqui, exatamente toda aquela represen
tação que me foi conferida na Capital da Repú
blica. 

Peço, inclusive, que o Sr. Presidente me escuSe, 
porque tenho que me afastar às 19 horas e 30 
minutos. 

Mais uma vez os meus agradecimentos, Dr. 
William Penido, reservando-me como salientei, 
sobretudo nessa parte do orçamento, que não 
me convenceu, o direito de continuar a pesquisar. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR .. MAURO_ BORO,ES .- Cumprim~n~o o 
Dr. Wtlli.am Penido pela _brilhante e magflíffca ex
posição que fez e as_respostas corretas que deu 
às inquirições que lhe foram feitas. 

Outubro de 1987 

Eu queria apenas um pequeno esclarecimento; 
se essa população. que seria o limite aceitável 
para essas instalações de 850 mil habitantes, coin
cide com as previsões do planejamento de Lúcio 
Costa para a bacia, o aumento de população da 
bacia do Paranoá. 

~-O _SR WILLIAM PENIDO - Nobre Senador, 
não exatamente, embora o Plano Lúcio Costa, 
do ponto de vista de engenharia ambiental, seja 
ainda uma incógnita. A CAESB não recebeu até 
agora as diretrizes de assentamento de uma ma
neira compreensiva,_ mesmo porque, quando isso 
ocorrer, juntamente com outras autoridades do 
flleio amf?iente do Distrito F~deral, teremos de 
examinar com extremo rigor, uma vez que o pro
blema de preservação do lago e a qualidade de 
vida na bacia não se ligam apenas à capacidade 
de tratamento de esgoto. Na linha que V. Ex" suge
riu, por exemplo, eu não poderia dizer qual a popu~ 
lação limitante, mas certamente poderia dizer, por 
exemplo, que uma população de três milhões de 
habitantes na bacia aniquilará o lago em período 
muito curto, independente da capacidade de tra
tamento de esgoto. Seria o problema de contri
buição pluvial que V. Ex' bem conhece. 

O SR. MAURO BORGES ---' Então, de certa 
forma, isto significa que há que se coriter, de 
certa fonna, o aumento de população dentro da 
área da bacia do Paranoá; se não, isso virá, no 
futuro, trazer graves problemas para a cidade de 
Brasília, inclusive criando uma situação de irrecu
peração do lago. 

O SR. WIWAM. PENJDO- Seffi dúvida nenhu
ma, Senador, e essa questão tem que emergir 
e acreclito que aqui é o foro principa1 e mais ade
quado na direção. A Bacfa não tem condição de 
absorção ilimitada. Não se trata de elitismo, ou 
seja, para ser preservada a herança urbana da 
ci~ade, a colocação e destino dela, a qualidade 
de vida e a garantia de os Poderes da República 
funcionarem a contento, há que se colocar um 
limite claro e definido, e ele certamente- não é 
muitO maíor do que a capacidade de tratamento 
desejada e em desenvolvimento dessas novas si
tuações. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho).....:_ Concedo 
a palavra à nobre Deputada Márcia Kubitschek. 

A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK- Dr. Wüliam 
Penido, antes de m~is nada, cumprimento V. S• 
pela sua_ brilhante exposição, como, aliás, já foi 
dito por outros colegas aqui presentes. Evidente
mente, estamos aqui nesta reuntão para perguntar 
e obter esclarecimentos, não_ somente para nós 
mesmos, como sobretudo, para a população de 
Brasília, que se apaixonou por esta "QUestão da 
despoluição do lago, porque, inclusive, ela real
mente é vita1. 

Algumas das perguntas que teria a fazer já fo
ram resp_ondidas, de modo que _dispenso, ~den
temente, uma segunda resposta, porque V. S• já 
tratou delas de uma forma brilhante. 

Gostaria de fazer, durante esta reunião, uma 
sêrie de perguntas, _atendendo a solici~ções de 
pessoas do povo. A primeira delas é em relação 
do bloom; se o esgoto da bacia do Paranoá não 
for tratado agora, de imediato, qual é a possibi
lidade de ocorrer_ urn novo bloom e em _que 
intensidacle, em reJação a 1978? 
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O SR. WILLIAM PERNIDO- Nobre Deputada, 
para nós, é praticamente impássível prever exata~ 
mente quando e. como ocorreria, mas é possível 
dizer que, a cada período que intervém entre a 
entrada em operação dessa ampliação das esta
ções, a probaJidade de bloom cresce. Ela tem 
sido evitada até agora pela aplicação do sulfato 
de cobre, desde 197& Isso ocorre particularmente 
no periodo seco, no período como o que vivemos 
agora. 

O quadro projeção à esquerda ilustra a progres
são, desde 1978 até hoje, dessa questão. Tínha
mos, em 78, aproximadamente 1 O% da superfide 
do lago coberta com esse tipo de a1ga capaz de 
ocasionar o bloom. Essa área, hoje, é cinco vezes 
maior. O sulfato_de cobre tem sido usado com 
sucesso, mas não pode ser usado indefinidamen
te a exemplo do controle da febre de uma criança 
com infecção grave, usando aspirina; há que se 
combater a causa ou as causas. As causas são 
a introdução de nutrientes: fósforo, nitrogénio nos 
esgotos. Portanto, há necessidade de ação rápida. 
Não sabemos até onde _o sulfato de cobre vai 
responder bem e, também, do ponto de vista da 
própria preservação de longo prazo do lago, em
bora o sulfato de cobre seja colocado dentro das 
doses compatíveis com a orientação da Organi
zação Mundial de .Saúde e das normas de meio 
ambiente no Brasil, há que se levar em conta 
que é um metal pesado. A longo prazo, o próprio 
lago e, por sua vez a vida aquática, pode vir a 
ser objeto 

1
-de alto grau de intoxicação por parte 

desse metal pesado. Por conseqüência, trabalha
mos numa região de razoável incerteza e risco 
crescente, que é de um bloom que poderá ocor
rer a limites com a aplicação de sulfato de cobre. 
Se ess_e bloom vier a ocorrer, uma coisa bastante 
provável, será muito mais intenso do que aquele 
vivido em 1978. Serão riiilhares de toneladas de 
proteínas em decomposição, com a emanação 
de todos os vapores de gases sulfurosos, anomia
cais, que poderão afetar, severamente, a quali
dade de vida de populações na bacia. 

A SRA. MÁRCIA KUBITSCHECK - Esta era 
exatamente a minha segunda pergunta: quais se
riam as conseqüêri.das para a população, se isso 
ocorresse? 

O SR..WILLIAM PENlDO- U_m bloom como 
esse seria proporcionalmente à extensão infes
tada por esse tipo de mtcroorganismo; compa
rado com 1978, é possível antever para multas 
regiões circunvizinhas e boa parte das populações 
da orla do lago a necessidade de evacuação, uma 
vez que são sobretudo, populações de alto risco 
de mobi1tdade, populações de faixa etária infantil 
ou populações de faixa etáría sUperior, pessoas 
com deficiências respiratórias e cardiovascuJares 
etc; essas pessoas, eventualmente, teriam que ser 
evacuadas. A emanação e o mau cheiro que to
mariam conta da região poderiam, inclusive, inibir 
o funcionamento - e é até concebível - dos 
Poderes da República e das delegações. 

A SRA. MÁROA KUBITSCHEK - Quer dizer 
que isto representaria urna espéde de caJarnidade 
pública? 

O SR. WILLIAM PENIDO - Da maior gravi· 
dade. 

A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK - Da maior 
gravidade? 

O SR. WIWAM PENIDO ..-Sein dúvida nenhu
ma, e que levaria à necessidade de intervenção 
de todo o equipamento de defesa c MI, não apenas 
do Distrito Federal, mas em escala nacional. 

A SRA. MÁROA KUBITSCHEK- Multo obriga· 
da.Eu gostaria de saber ... 

. O SR.- PREsiDENTE (Meira Alho) - Nobre 
Deputada, o tempo de V. Ex' está esgotado. 

A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK -Sr. Presiden
te, peço apenas mais um minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) -Tem ~a 
palavra V. Ex". 

A SRA. MÁROA KUBITSCHEK- Quantos em
pregos esse projeto irá gerar em BrasíJia? 

O SR. WILUAM PENIDO _- Nobre Deputada, 
nas fases de ampliação das estações e implan· 
tação do sistema coletor, se levar em conta em
pregos-diretos, indiretos e os induzidos que o efei
to renda traz para outras atividades da população, 
poder-se-á raciocinar com o nível total de absor
ção entre seis a dez mil. 

A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK- Muno obriga
da. Apenas uma última pergunta, se ainda houver 
tempo. - --

0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Peço a 
V. Br Seja rápida. _ -

A Sr- MÁRCIA KUBITSCHEK - Serei rápida. 
Estão dizendo por aí - é outra coisa que a 

população gosta muito de perguntar - que o 
processO utilizado nas usinas de tratamento ter
ciário está ultrapassado. Existe alguma verdade 
nisto? 

O SR. WILUAM PENIDO- Não. É exatamente 
o contrário. A tradição do tratamento terciário, 
em países sobretudo do_ Hemisfério Norte, se fez, 
depois da Segunda Guerra Mundial, sempre na 
direção do trata_me_nto químic'} que tem cami
nhado para a obsolescência. t::. um tratamento 
de implantação mais cara, de operação mais 
complexa. Este, sim, com alguns riscos inclusive 
de derrame de substâncias eventualmente noci
vas à comunidade. Tanto é assim que a tendência, 
hoje, é na direção do tratamento biológico. A pri
meira usina desse tipo tem um pouco mais de 
15 anos. Não _obstante, já ttm1os mais de quarenta 
estações em fUncionamento no mundQ e o núme
ro é crescente,-a cada ano há introdução de novos 
equipamentos em áreas urbanas. Por conseqüên
da, esse processo que queremos em Brasília é 
altamente inovador, que trabalha praticamente 
cOm cuStos -relatiVãmente pequenos cOmparados 
coiii 6 plocesso químico tradicional e que coloca 
pr~ticam~nte .~ b.iologi_a a se~ço da comunidade. 

A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK- Muito obri
gada. 

_O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Com a 
palavra o nobre Deputado Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Dr. Willian Penido, 
realmente fiquei satisfeito com a sua exposição, 
pela segurança e pelo brilhantismo das resposta:>. 

Apenas para tirar algumas dúvidas farei três 
perguntas: 
- -Se a licitação de 1983 contemplou o mesmo
p-rojeto de llctta:ção deste ano? A CAESB - é 
do meu conh~cimento -tem pareceres jurídicos 
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que a isentam de apresentar o RIMA. para esta 
obra. Porém, visando solucionar essa polêmica, 
a CAESB se propôs a apresentar o RIMA? E, por 
último: como será pago o empréstimo e por 
quem? 

O SR. WILLIAM PENIDO - Sr. Deputado, V. 
~ colocou três questões que tentaria objetiva
mente situar. 

Primeiro, ê que a licitação de 83 nãO diz respeito 
ao mesmo projeto que a licitação de 87. Ela dizia 
apenas respeito a fornecimento de equipamentos, 
única e simplesmente. ·valendo ressaltar que a 
CAESB tinha buscado um financiam~nto,_n~que
la ocasião, de um milhão e meio de UPC, e, _após 
a abertura das propostas, ela se deparou com 
a situação de que dispunha de menos, talvez de 
40% dos recursos necessários para a aquisição 
desses_ equipamentos. 

Comparada essa lidtação de 83 com a atual, 
na de 87, hoje, além de aquisição de equipa
mentos, fornecimento de equipamentos, estão in
cluídas todas as obras civis, a montagem dos 
equipamentos, toda a elaboração de manuais de 
operação e manutenção, todo o período de pré-o
peração, operação experimental, treinamento do 
pessoa] e fornecimento de todos os equipamen~ 
tos, inclusive os laboratórios de suporte para as 
novas estações. 

Quanto ao RIMA, corno sugerido anteriormen
te, temos pareceres a partir da nossa própria Pro
curadoria Jurídica e de eminente administrativista 
brasileiro, no sentido de que nos isenta, em face 
das peculiaridades distintas de quaisquer outros 
Estados da Federação, das peculiaridades da 
0\ESB, como gestora do meio hídrico do Distrito' 
Federal. 

EssaS qUestões, suponho, passada a fase judi
Ciara que fomos levados a que, na última sexta
feira, culminou com um indeferimento do pedido 
de liminar, ela certamente deverá ser remetida 
à apreciação. E o goveni.ador do Distrito Federal, 
certarriente, exercerá o seu papel de liderança 
e de chefe administrador, no sentido de compor 
uma situação que atenda ao interesse público. 
Estou seguro, nossa posição é de obediência. 
Aguardamos, é o nosso entendimento, a qualquer 
momento, urna determinação de S. EX', no sen
tido de que a companhia CAESB ultime, indepen
dente do seu arrazoado legaf e de seu posiciona
niento, ultime os seus documentos relacionados 
com o impacto ambientãl e submeta-os ao Gover
no do Distrito Federal, com o espírito de total 
obediência e disciplina. Acredito que a partir daí, 
independente da vitória legal, partiremos também 
para urna situação de equilíbrio administrativo, 
que é o qtie -interessa à C:órriunidade. -

Finalmente, quanto ao empréstimo que V. Ex" 
rnencioita, o esquema de financiamento é equa
cionado de maneira que aproximadamente 50% 
desses recursos são a fundo perdido. Outros 50% 
se distribuirão por tomada de encargos, parte pelo 
Distrito Federal, parte pela CAESB. No caso da 
CAESB, será respeitado um limite que será deter
minado pela capacidade de pagamento da em~ 
presa associado ao aumento de receita que possa 
exig[r esse projeto, visto que grande parte hoje 
dos nossos cidadãos que habítam a orla do lago 
não dispõem de equipamentos-de eSgoto -Sani
tário e deles virão a dispor no futuro. Isso é um 
dos pré-requisitos - naturalmente há_ a amplia
ção das estaçõ~s ini~ialmente para tratar, indu-
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sive, os fluentes que ali chegam e que não têm 
tratamento hoje uma parte deles é lançado ern 
bruto. Além de incorporar esses fluentes que não 
são tratados hoje, as estações terão capacidade 
disponível para tratar novos participantes no sisteK 
ma total de co\eta.lsso significa aumento de recei
ta da companhia, que será cotejado, naturalmen
te, com uma parte de encargo para a CAESB. 
A CAESB só terá encargo até no limite do seu 
acréscimo de receita; fora disso, parte do encargo 
associado a 50% do empréstimo, então, é respon
sabilidade do GDF, e a outra metade na compo
sição total de empreendimento é a (undo perdido. 

OSR. PRESIDENTE_(_Meira Filho)-Em nome 
da presidência da Coi'nissão do Distrito Federal, 
registro a nossa satisfação em ver aqui presente 
o ilustre Senador Itamar FrWtco. 

Obrigado a V. Exo pela sua presença. (Pausa.) 
A palavra continua franqueada aos Srs. parla

mentares. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto 

de Lavor. 

O SR. MANSUEfO DE lÁ VOR -Só uma per
gunta a respeito do financiamentO do Banco Mun
dial. Temos experiência em-OutrOS projetas, prin
cipalmente no nosso Estado, onde o Banco Mun
dial impõe condições indusive de decisões inter
nas próprias dos órgãos envolvidos nos contratos. 
Vou citar apenas um exemplo: no que se refere 
ao -chamado Projeto Non:l~~e, projeto de desen
volvimento que vem do GoV_efno passado, para 
a região Nordeste, o Banco Mundial, que é o prin
c:ípal fmanciador - aliás, não é nem o principal, 
é o parceiro que entra com 50% do financia
mento, ficando a· restante, a outra metade, com 
fimlnciai"nento internos do País -.no entanto, o 
Banco Mundial, entran-do com 5.0% dos recursos, 
entrou com quase_ 90% da_s dec;isQes. Entr~ e~s._ 
a de se fazei' um levantamento aerofotogramétrk:o 
do Nordeste, com equipamentos importados, se. 
fisticados,levantamento este que poderia ser feito 
ao nosso_alcance, ao nosso modo, com equipa
mentos nacionais, inclusi:ve por firmas nacionais. 

Isso fcii muito ruim, m~ foi urna imposição 
e,_ como se precisava do dinheiro~ se aceitou esse 
tipo de imposição do Sancp Muncti~. Lemos aqui, 
pelos jamais, que também o Banco Mundial está 
interferindo aqui nessas decis_ões desse projeto, 
indusive com prejuízos para a obra. 

Até que_ ponto vão essas exigências do Banco 
Muncial acerca desse projeto? 

O SR. WILUAM PENIDO- Serlador Mansueto 
de Lavor, as questões_ de interferência a que V. 
EX' alude também existem no caso desse projeto. 
Elas se explimiram de maneira mais enfática na 
preparação- dos documen~oq 9e l.icita_ç:ão. Fpi 
mencionado, no inído da exposição, que já em 
julho do ano passado tínhamos o primeiro fac-sí
mile, digamos assim de uma idéia desses doeu~ 
mentes; levamos ao ent&o BNH e de 20 a 30. 
dias já tinham sido resolvidas __ as diferenças de 
concepção e questões legais e emergia o dcx:u
mento conjunto. A coisa foi para Washington e 
lá se passaram exatamente .seis. meses, ao longo 
dos quais um verdadeiro conflito se estab_eleceu 
entre a parte brasileira, no·caso·a Q\E$8, o GDF 
e o BNH, depois a Caixa_ Etbnô_~i~a, dadas _as 
exigências do Banco. Sentiin_os, nàquela oportu· 
nidade, que as exigências do Banco Mundial ~ram 
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profundamente enfáticas, no sentido de torna,_r_ a 
concorrência realmente internacional. 

Em várias oportunidades ouvimos da parte dos 
nossas interlocutores, lá, proposições de que aqui 
no Brasil temos fechado o nosso mercado para 
firmas prestadoras de serviços, ao mesmo tempo 
em que abrimos nossas oportunidades lá fora 
-isso na concepção desses senhores. 
~~s nos tentaram impor, por exemplo, ntveis 

de exigência de capital que tornariam a ·concor
rência prati~mente impossível de participação 
no processo. .. 

O SR. MANSUETO DE lÁ VOR - Empresas 
nacionais. 

O SR.WIWAM PENIDO - Exatamente. Ou. 
pelo menos, ficãriam muito limitadas. ConseguiM 
mos-abrir um pouco essa exigência. Acabou sen
do exigência de um capital; o cãpitãf do consórcio, 
porque foi outra exigência que conseguimos so
brep9r. O consórcio foi possível. Aliás, a licitação 
permitiu que o consórdo ganhasse nível compa
tíveis com grande parte das firmas de porte médio 
superior brasileiras, e as exigên~ias também, de
les, em termos de requisitos. Exemplifico: atesta
dos técnicos na área de tratamento; se fôssemos 
seguir essa exigência, tomaríamos a concorrência 
reaJmente inte·rnadonal, mas com prejufzo para 
c_>~fasil, vez que ainda não há esse tipo de atestado 
para as firmas brasileiras. Conseguimos manter 
a c:oisa em nível propriamente secundário. 

Então, como V. :EJcl' bem situou, no caso do 
Projeto Nordeste, no nosso caso a e<>cala é menor; 
naturalmente um empreendimento_ mais pontual, 
mas sofremos, eu não diria intransigência, mas 
uma atitude firme da parte deles, tentando per
mi~r a_entJ:~da de firmas externas. 

O SR. MANSUETO DE !ÁVOR- Eu gostaria 
· de concretizar que, por esse contrato de financia
mento, a CAESB, o Governo do Distrito Federal 
se obrigou a importar equipamentos que tinham 
similares nacionais e a importar serviços que po
deriam ser prestados por empresas nacionais? 
Esta é a minha pergunta. 

O SR. WILLIAM I'ENIDO- Senador, primeiro 
cç:>rn relaçªo a serviços, eles já estão_ estabele
cidos; e, da parte dos ganhadores para a constrU
ção civil, são todos na..clonais. Da parte de equipa
mentos,_ são todas firmas nacjonais, embora se 
deva ressalvar qu~ todas elas têm vinculação com 
empreSa multinacionais ri.O-:!ietor. Aliás, na área 
de tratamento, seja de esgoto, seja para boa parte 
de tratamento de água, em toda essa parte de 
equipamento no setor de saneamento é profunda 
a presença entre nós -de empresas brasileiras que 
mantém algum grau de dependência, inclusive 
tecnológica, ext~ma. Com relação à' importação 
diÍ'eta d~ equipamentos que nãO serão fabricados 
no Brasil, como referi, correspodem a 4% do 
montante total alocado para equipamentos, cerca 
de pouco menos de 2% do total do projeto: por
tanto, pouco mais de 2 milhões de dólares; não 
houve imposição c:om relação à aquisição. Essa 
aquisição ocorrerá mais do ponto de vista do inte
resse industrial, vale dizer, também comercial, dos 

_ ganhadores, urri~ vez que, com relação aos fitoge
Qer~_çl.ores a serem usados, a construção deles 
Q_O f?r.~sjl '1Glarja ec:pnomias de escala. Não hqve
ria irtéreS$e da parte deles, por isso serão impor-
tados. 1 / 

', ,1/. ti 
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Agora 
passamos a palavra ao vice-presidente desta co
missão, o ilustre Senador Edison Lobão. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presidente, 
meu caro colega Edison Lobão, peço licença para 
fázér -l.lni pequeno re·querimertto verbal a V. EX' 
e ao presidente. Compromisso fora e longe daqui, 
às 19 horas e 30 minutos, e vou ter que me ausen
tar. Sendo o maior interessado no assunto, de 
vez que solicitei essa prOvidência, embora esteja 
sendo desvirtuada, porque pretendíamos justa
mente comparar as posições de dois 6rg00s de 
Estado, queríamos o confronto que não se-deu. 
tenho o maior interesse em acompanhar o debate. 
Solkíto a V. Ex' que amanhã. mesmo eu tenha 
acesso à gravação de toda esta reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Moira filho) -,-Perfeita· 
mente, Senador. O pedido de V. Ex" é uma ord~rn 
aqui nesta CaSa. (Pausa.) . 

Com a palavra o nobre Senador Edíson Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO - Esta reunião foi 
convocada, como disse o Senador Pompeu de 
Sousa, por sua própria -iniciativa e S. Ex' o fez 
muito bem. As questões do interesse do Distrito 
federal - e o ~enador é um representante do 
Distrito Federal- devem ser examinadas com 
cuidado, porque a todos nós, políticos, cabe fisca~ 
lizar e zelar pela coisa pública. Portanto, me rego
zijo com o Senador Pompeu de Sousa pela inicia
tiva que_ teve. Afinal, esse problema ligado à 
CAESB, em verdade, já estava causando certo 
frlsson aqui no Distrito FederaL 

Pelo depoimento que ouço do presidente da 
CAESB, devo concluir que tudo aquilo, toda aque
la atoarda não teve muito sentido. Acompanhei 
uma por uma as indagações do Senador Mauricio 
Corrêa, objetivas todas, profundas, e foram, todas 
elas, respondidas de maneira, para mim, plena
mente satisfatória. E, quanto ao Senador Pompeu 
de Sousa, tanto quanto pude perceber, a única 
objeção maior que S. ~ levantou foi ao fato 
de o presidente da CAESB ter confundido a data 
da inauguração de Brasilia. Ouvi as indé!-gações 
do Senador Mansueto de Lavor, também pertiM 
nentes, e as dos demais parlamentares. 

Devo c;tiier que, a meu ju1Zo1 _se dependesse 
de mim, eu daria o assunto irttelramerite por en· 
cerrado, pois os escla~cimentos do presidente 
daCAESB foram terminantes. (P~lmas.) 

O SR. MAURÍCIO CORRi!A ._ Sr. Presidente. 
des~ulpe a impertinência, mas eu acho que não 
vamos encerrar aqui o problema relativo à 
CAESB. Queremos ouvir os tê.,cnic:os inclusive de 
órgãos do próprio Governo. -

Requeiro a V. ~ providências no sentido de 
ma:rcar também uma nova reuníão para ouvfr as 
autoridades. 

O SR. PRESIDENTE (Meira filho)- Não que
rendo contrariar o Senador Edison Lobão, acato 
a calcx:ação de V. EX' 

Com a palavra o nobre Deputado AuQusto de 
Carvalho. 

O SR. AUGUSTO DE CARVALHO -Sr. Presi· 
dente em primeiro lugar regiStrO o meu prótesto, 
quando dessa discussão que movimentou toda 
a cidade de Brasma. 
- Longe dessa· disc-ussão, a comunidade depa
rouMse com um ato de violência, na minha opinião, 
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que foi a demissão, por parte do governador do 
Distrito Federal, do engenheiro Benjamim Sicsu, 
pessoa do mais alto gabarito técnico, pessoa que 
tem colocado todo o seu trabalho em defesa dos 
interesses do povo de Brasflia, exatamente uma 
pessoa que divergia da forma como estava sendo 
encaminhado o problema da despoluição do lago 
Paranóa. 

Registro este meu protesto. 
Da mesma forma como falou o Senador Pom

peu de Sousa, seria muito importante que tivésse
mos, nesta reunião, partes envolvidas com inter~ 
pretações diferenciadas, para que se pudessem 
estabelecer as diferenças desses entendimentos. 

Pergunto ao Sr. William Penido a tespeito de 
uma informação publicada nos jornais, relativa 
ao protesto ou à insatisfação de uma das empre
sas que participaram da licitação- a Tratex. 

Segundo o CorTelo Braziliense, Jornal de 
Brasília, a empresa T ratex solicitou, no dia 5 de 
junho,-o-adiamento da concorrência, por não ter 
conseguido obter proposta de fornecimento de_ 
nenhum dos dois únicos fornecedores de equipa
mentos. 
Então, pergUnto: se os oUlióS Concorrentes con
seguiram obter os preços negados à Tratex, não 
seria esse um indício suficiente para anular ou,. 
pelo menos, adiar a concorrência, em face da 
alegação de suspeição suscitada por essa em
presa? 

A segunda questão: a CA.ESB buscou averiguar 
e esclarecer a denúncia da empresa Tratex? Se 
buscou, qual foi o resultado da averiguação? 

Estee-u:tn esclarecimento que eu gostaria fosse 
feito, uma vez que essa notícia foi veiculada nos 
jornais da cidade, insinuando que haveria, por 
parte de uma das empresas que participaram des
sa concorrência, dificuldades na obtenção dos 
preços dos equipamentos, que foram obtidos por 
outras empresas envolvidas nessa licitação. 

O SR. WILUAM PENIDO - Sr. Constituinte, 
é correto que a empresa em questão, que V. EX' 
menciona, dirigiu-se, tentando obter adiamento 
da concorrência, prin1eiro por vía informal e, pos
teriormente, ou quase simultaneamente, por via 
formaL 

Submetemos o assunto ao exame da nossa 
Procuradoria Jurídica, que não viu mérito legal 
em se tentar adiar uma concorrência internacional 
baseado nos argumentos, que eram questões 
afeitos à província, sobre a qual a CAESB não 
tem controle, e_ que, no nosso entendimento e 
no da nossa douta Procuradoria Jurídica, nao te
riam nenhuma interveniência nem viciariam o 
processo em curso. 

Da nossa parte, satisfeitos por essa análise jurí
dica, pro5:uramos manter o processo, tendo em 
vista que um processo de concorrência interna· 
cional como esse envolve tempo e uma liturgia 
relativamente complicada, que, se viéssemos a 
sustar, parando o relógio, e tentar começar de 
novo, no nosso entendimento, isso poderia colo
car em risco o projeto, uma vez que, nessas ques
tões, a presença do Banco Mundial é sempre 
complicadora do ritual. Por esta razão, satisfeita, 
no nosso entendimento, a questão legal, indefe
rimos a solicitação de adiPir a concorrência. 

A outra questão, relacionada à denúncia, não
apuramos. Acredito que, se a empresa argúi que 
lhe foram negados, da parte de fabricantes de 
equipamentos, dados para que montasse a pro-
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posta, certamente ela deveria, s_e_ assim achasse 
que seus interesses foram lesados, solicitar recur
sos às autoridadeS, sObretudo do ponto de vista 
do direito econômico, ou coisa parecida. do Judi
ciário. Este deveria ter sido o- ·caminho, mas ela 
não o seguiu, terminou a sua Solicitação nesta 
correspondência do dia 5 e não mals gerou ne-
nhum outro tipo de contato ou solicitação com 

- - relação ~~prOcesso que se seguiu. 

O SR. AUOUSTO-CARVALHO- Apenas mais 
umã pergunta. 

Gostada _de saber do Sr. William Penido a mag
rutude da soma envolvida nessa obra de despo
luição do lago Paranoá, em que existe toda essa 
divergência- nos noticiários dos jornais, dizendo 
que o valor em que estava orçado primeiramente, 
incluir 45 milhões de dólares a compra de equipa
mentos e_ execução das obras; e, segundo o con
trato, a última licitação feita seria toda a parte 
de compra de equipamentos e a execução das 
obras. 

Então, diante da magnitude desses valores, 
diante das denúncias que foram colocadas nos 
jornais, primeirO o JOrnal de Brasília noticiando 
informes publicitários que davam, por antecipa
ç§o, o re!Sultado daquela licitação_, depois o Cor
relo Brazlllense publicou, da mesma forma, ou
tro anúncio: em que se_ cOlocavam, também, por 

_ anteC1paÇaõ,-os ganhadores daquela concorrên
cia, nós, como representantes da comunidade de 
Brasília, temos o dever de zelar para que os inte
resses do povo de Brasília não venham a ser obje
to dEi disputa de empreiteiras interessadas em 
abocanhar essa soma fabulosa de recursos. Esta 
situação, na declaração que V. S• deu à imprensa, 
quando falou que "s_eria muito fácil antecipar o 
resultado da concorrência, urna vez que, àquela 
altura, havia apenas três concorrentes e indícios 
concretos de _que o terceiro concorrente não satis-
faria as condiçõ_es de qualificação exigidas pelo 
edital''-, declarações de V. S' ao_ Correio_ Brazi
Hense, assim, V. s~ mesmo falou, esse anúncio 
é uma absoluta comédia; qualquer pessoa media
na, entendida no ass(.!nto, poderia, a uma semana 
da abertura do resultado da concorrência, saber 
quais seriam as duas vencedoras. Então pergunto; 
o fato de v. s~ descobrir, com relativa facilidade, 
por antecipação, quem seriam os ganhadores da 
concorrência não colocaria em xeque, não colo
caria, assim, à luz as dificuldades dessa concor
rência intefnaciohal? Não seria muito frágil, uma 
vez que se poderia com facilidade, antecipar os 
ganhadores des~ concorrência? 

O SHc Wlll.IAM PENIDO - Depu,do, primeiro 
que éf"CoriCoiTêndã-l:enha esse tipo de novela, 
que é um ritual; ela começou com o edital em 
24 de abrire· várias etapas sucessivas -se passa
-rarti~-primeiro, a compra dos editais, como é de 
praxe, sete empresas o fiZeram, diríamos sete gru
pos e mais sete empresas, porque algumas são 
consórcios, dessas, cinco são da área de constru
ção e duas na área de equipamentos. As etapas 
intermediárias- Se -sucederam: a partir da edição 
do edital, a visita técnica à obra, até, finalmente, 
à caução. Ao longo desse período, alguns desses 
grupos, algumas dessas empresas deixaram de 
participar, abandonaram o barco. No dia 5, por
tanto cinco dias -anteS da entrega, dos envelopes, 
dos documentos da licitação; já tínhamos uma 
empresa solicitando adiamento, alegando que 

não podia partídpar; restavam três. A referência 
que V. Ex• fez à alegàÇão que eu dava, ela· tem 
que ser coiOci:ida :no contéicto próprio. Argüia-se, 
na semana passada, que, a exemplo do que se 
fizera numa- concorrência de confiedú1erito na
cional, qüe :sen_a· -a No_rte/Sul, onde se tinha algo 

-como virite empresas, dezesseis lotes~ argüía-se, 
a exemplo daquilo, que um anúncio teria _sido 
feito e que, coino tal, se caracterizaria uma fraude 
a priori. Então, eu alegava- e era nesse contexto 
que essa citação pode ser construída- que, onde 
tínhamos já três empresas, uma vez que a quarta 
alegava que não podia participar, se alguém fizes· 
se a função de três elementos, de dois a dois, 
iria ter três alt~mativas: e eu alegava a natureza 
inclusive côn1ica, -no seritido não de despudor, 
mas de quase tragédia, que ao se construir, como 
foi o caso que se ·verificoU logo depOis, pelo me
nos, é o que nós ali detecta-mos deis três poSsibili
dades, duas cobertas com anúncios em dias sepa
rados, alguém estava tentando gerar uma loteria 
esperta, usando um euferriisrrio, ou ·sejam,- um 
jogo em que não se ia dar chance para o vilão 
alegado, ou seja, a priori estava~se colocando 
e caracterizando, em meu entendimento, a cons
trução prévia de uma pequena conspiração, atra
vés da definição Prévia de situações que correS
pondem à exaustão de todas as situações possí
veis. Tal situação é o_ que teria ocorrido, no meu 
entendimento, e que, como _tal, não gerou, desde 
o início do affaire, preocupação outra que uma 
profunda, naturalmente, angústia. Ninguém pare
cia ver o seu, dele ou dela, nor11e construído como 
como corrupto, como Vl1ão, mas que, de outro 
lado, por sua vez, isto__se assentava numa tranqüi
lidade de que a lotería- em questão não era susce
fivel de caracterizar nenhum ato obsCeno da nossa 
parte. Portanto, não houve preo_cupação associa· 
da a esses anúncios, dos quais pelo menos dois 
já afloraram, do ponto de vista quase que estatís
tico "combinatorial" é um caso que não ofende 
os costumes. Por Conseqüência, não há, no nosso 
entendimento; o _qtie rever nessa questão, a não 
ser a gravidade de se tentar montar uma pretensa 
fraude a partir de expediente tão primitivo. 

O SR. AUGUSTO CARVALHO - Na opinião 
de V. S• não houve quebra de si911o. 

O SR. WILLIAM PENIDO - Não. Se me per
mite, só para compreensão, Sr: Presidente. 

Qualquer entendido da indústrla, a referência 
seria em outrõ _contexto; pessoa vivida na área 
de construção pesada, e que é o -Caso de todas 
as pessoas ·que ·militam nisso, ao Seiitir as três 
empresas que _tinham chegado ao final, a pessoa 
já era capaz de disCernir que a- (Jüarta empresa 
já estava fora, essa empresa tinha, praticamente, 
colocado isso nO pãpel. E, das-trê·s _erü_questão, 
uma montagem de diferentes anúncios é uma 
tarefa relativamente fácil. POrtanfo, no nosso en
tendimento, não houve, em nenbuma_ momento 
- é uma a"rtrmatiVa que faço, "sOiene e 9rávada 
- quebr~ ·de sigilo. 

O SR. PRESJDENTE (Meira Filho) - Com a 
-palavra o nobre Deputado FranciScO Carneiro. 

O SR. FRANGSCO CARNEIRO- Inicia,lmente, 
congraiulo:me com V. Ex:;- Sr. Presidente, pelo 
fórum de deb.ate em que realmente_ V. Ex"_ transfor· 
mau a Comissão do Distrito Federal. Aliás, quan
do assumiu esta _Presidência, dizia que ela seria 
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o fórum de debates dos grandes problemas de -apesar de Presidente da Caesb, não fala em nome que produz 500 mW em determinada região, se 
Brasília. Isto se verificou hoje aqui. Ao Sr. WiJliam de todos os empregados daquele órgão. Pelo me- a carga passar a 1.000 mW, o problema é fazer 
Penido quero dizer que a sua brilhante explanação nos foi o_ que ded~ pelas declarações surgidas outra usina, de certa forma, é um problema de 
não me surpreendeu, porque o Governador José" na imprensa, -de entrevistas do Presidente do sin- complementariedade. A exportação tem aquela 
Aparecido, preocupado já com algumas noticias dicato do .setor. preQcupação, entre outras, do problema hidroló-
que corriam na cidade, dias antes da concorrên- Eu gostaria de frisai" as seguintes questões: da gico do Lago; a grande preocupaçãocom a hlp6-
da, entendeu que, pelo fato de eu, como empre- exposição do Dr. Penido ficou claro, em primeiro tese de, num período de estiagem mais rigoroso, 
sário,haverparticipado,emtodooBrasiLdeyárias lt,~gar, que_ a alternativa proposta pela Caesb não a contnbufção para o Lago diminuir de maneira 
concorrências públicas, inclusive internacionais, ê a única. São cerca de oito alternativas estudadas. o. 
mais de trezentas concorrências durante 28 anos Segundo, elas se di~dem basicamente entre A polémica quanto ao ·método - com todo 
de empresário, pediu-me examinassse detida~ exportação com _tratamento seclindiário, ou do o respeito a debates. democráticos- a níveis, 
mente a concorrência que se pretendm. levar a tratamento dentro da Bacia, ou sejam, com depo- vamos dizer, de deflagração de uma concepção, 
efeito na Caesb, _E o Sr. William Penido se pôs-- S!Ção do esgoto tratado no l~go Paranoá. de um projeto, a hora é também de entendimento, 
à minha disposição, com toda a sua equipe de :rerceira altelJlativa escolhida foi concebida pa- de organização da sodedade no trato de questões, 
engenharia, Por mais de três horas estive na ra uma populãção de cerca de 700 mil habitantes, sobretudo como esta, que envolve participação 
Caesb, examinando detalhadamente a parte técni- e não considera o Plan9 Lúcio Costa, que elevará de terceiros. Foi seguido todo um ritual de apre 
cada concorrência, a parte do edital da concor- _ -ã -população para cerca de 1 milhão e 200 mil, sentação de órgãos téCnicos adequados etc., e 
rência e da elaboração do contrato,_ Com um pau· - que vem Sendo ardorosamente defendido pelo o estágio em que estamos hoje- é urn estágio 
co mais de síntese do que fez hoje aqui, ele me Governo, berri como, desconSidera, d~9-e já, os de obras em execução. A posição da CAESB nãc 
deu toda essa explanação. Após uma análise deti- _ sofridos 30 mil habitantes da Vila Para-rioá. é posição de intransigência em relação ão RIMA-
da, achei por bem informar ao Governador José Quarto, existe polémica quanto ao métOdo téc- A questão toda - e sempre nos batemos - f 
Aparecido que podia autorizar a conc_orrência,_ nko adotado, além do reconhecimento de que Lin1 entendimento de que o RIMA é uma grande 
porque ela estava perfeita. Realmente, como disse se joga com Uma màrgem de risco e; portanto, conquista para a comunid<ide, para a sãciedaGo 
o Dr. Penido, ele não pôde ler aqui, ou colocar podendo.nãodarcerto,ComoopróprioDr.Penido brasileira. 0- RIMA pode ser construído comr 
leitura todos os documentos, m_as, pelo menos, _fa_lou, o que submeteria a saúde da população substituto para tomada de decisão das autorld.::. 
todos_ os te_lex de exigências do Banco Munâial às mais graves conseqUências. des, no que diz respeito à eleição de projete 
foram por mim lidos na Caesb, Considerando que os métodos de exportação- de interesse público. O RIMA. conte01pla e a an~ 

Sr. Presidente, esta é a realidade que vemos com tratamento secundârio não submetem a es- lise dele deve contemplar, questões de interess~ 
hoje aqui, a clareza de como se processou essa ses riscos a populaçãO do DF, além--de qUe a em qualquer grande projeto público: a qu~st~ 
concorrência numa história que vem de mais de diferença de custo_$._ é muito pequena~ gostaria ambiental, o problema do impacto ambiental ~ 
1 O anos. de propor que, independente do julgamento em a medição disso, mas o RIMA não é um substitt_,;, 

Eu me congratulo com V. Ex", Sr. Pre~idente, segunda instância, em nome da abertura demo- para as ações cof\iugadas de governadores, presi 
porque este fórum_ de debate, e somente ele, po- crática que estamoStentand(yc(mstruír iieste País __ dentes e diretores de empresas, do Poder Legi~ 
deria trazer à sociedade de Brasília a realidade com todo o povo brasileiro, em nome da transpa- lativo, dos dirigentes de órgãos fin8ndadores. , 
do que houve na concorrência para a despoluição rência, em -nome do _eSclarecimento do povo do certa altura do processo, sentimos, pelo menc. 
do lago Paranoá, a1ém de todos os aspectos técni- Distrito Federal, que aqui vive e continuará viven- no _debate público, que passou a existir, que s 
cos antes e pós-exeçução desse tr~balho. --ª-o, seja apresentado imediatamente o RIMA - estava tentéindO caracterizar- o RIMA como w1 

Muito obrigado e meus parabéns ao Dr. William Relatório de Impacto Ambiental, oU Será qUe- deve- j1_1sirum-ento para reversão do própriO procesSo: 
Penido, pelo brilhante trabalho que aqui fez, com mos deduzir que a Diretoria da CaeSb é contra de implantação do projeto. Dentro do n_osso e,-
tom pausado, técnico, sem elevar _a voz ~ um e$sa democrática medida instituída no nosso País, tendimento, o RIMA é. um instrumento para ~ 
só momento, respondendo com a tranqüilidade _que é a de que todo o projeto que tenha ünpacto checar riscos, custos, beneficias para a com1 
de quem tem a convicção do que ocorreu nessa ambiental seja discutido pela sociedade? n~dade_ do ponto de vista ambiental. A posiçJi, 
concorrência (Palmas.) entretanto, é intransigente do ponto de vista, m-::

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Transfiro 
o reconhecimento e as palavras _elogiosas do ilus
tre Deputado Francisco Carneiro a toda a Comis
são do Distrito Federa1. Toda a Comissão está 
realmente de parabéns, e não a Presidência. (Pau
sa.) 

O SR. WILLIAM PENIDO - Quero dirigir-me 
ao Pr~sidente do PCB dizendo que, com relação 
à questão das alternativas, das oito alternativas 

- que O Senhor mencionou, elas eram alternativaS 
-.em 19_81, e_deixaram de sê-lo a partir di:ií, Porque 

Ainda continua franqueada a palavra aos Srs. · 
Senadores e Deputados e representantes do povo. 
(Pausa.) 

nenhuma delas, exceto uma, passou pelos está
gios de relatórios técnico preliminar, projeto bási
co e projeto executivo. Na tentativa de reativar 
qualquer uma delas, admitindo por quaiquer ra-
zão, elas certamente teriam um ciclo longo - one
roso nesse encontro, ou seja, apenas a alternativa 
à que fiz referência chegou ao estágio atual, de 
p_~ojeto básico, ex~cutivo, negociado e licitação __ 
feita. Esse ciclo- V. S• há de convir- demanda 
vários anos. A exportação a que V. s~ menciona~--

Não havendo mais ninguém que deseja fazer 
uso da pa1avra, passamos à participação popular. 

Obedeço à ordem de inscrição. Houve uma 
troca em relação à lista de ínscriç:ão, do Sr._Benja
mim com o Sr, 'Carlos Alberto, Engenheiro, Presi
dente do PC8-DF. 

Com a palavra o Sr. Carlos Alberto. 

O -SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente 
Senador Meira Filho, realmente esta é uma opor: 
tunidade para que o povo do Distrito Federal pos
sa ser esclarecido sobre um projeto que areta 
e afetará a sua v:lda, não s6 nos pr6xímos anos, 
mas para muitos anos à frente. 

Quero dizer, em primeiro lugar, que não me 
encontro convenddo das razões apresentadas pe
lo Dr. Penido, apesar da sua forma gentil, educada 
e refinada de apresentar as razões da Diretoria 
da Caesb porque me parece que o Dr. Penido, 

o. por um tratamento secundário, é importante tal
vez esclarecer que a opção foi feita por um pro
cesso que custa pouco menos do que qualquer 
processo de tratamento de f~und~em d~ lodos 
ativados e que se acredita que deva resolver o
problema no Lago, com uma população como 
sugerido, não superior a 800 m11 habitantes. Se 
uma operaç:ao da bacia de contnbuição passar 
desse nível, isso não significa nem o fim dos proje
tas nem que eles vão-se tomar obsoletos._As esta
ções vão continuar tratando para ~e nível de 
população, a exemplo do que ocorre com qual
quer equipamento urbano. A usina de geração 

moressalvando-se que acreditamos ter uma b~::: 
flirídii:a: um-a base legal para a nossa posiç;: 
do _ponto de vista administrativo e_ pqlítico. 

Esperãmos, e isso deve ocorrer logo, ser :>olk 
tadO pelo Governo do Distrito Federal, para dp!• 
sentar análise sob es_sa ótica. um documento e1 
qUe -se vâ analisai" O impacto ambieiltal e, ·a p..11i 
daí, naturalmente que ouvido por outras pesso;;_ 
a CAESB e pessoas ligadas à área ambiental, $•= 
feita uma definição de diretrizes para o prcj•;' 
em implantação. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho)- Pergur, 
ao Dr. Carlos Alberto se está satisfeito. 

-o SR. 0\Rl.OS ALBERTO - Não estou """ 
feito, evidentemente. Apenas renoVaria o ap-: 
de que essa apresentação do R,JMA, que dó.! 
confiabilidacl.e ao projeto, que é inclus_ive colo.c::~. 
em contestação à sua ldoneidc~de a~a~s de 1 

órgao-·da imprensa, fosSe necessária, para Se C. 
ao Distrito Federal essa sati~fação. Se a ÇA..t,t-: 
eVidentemente, não teme a apresentação do ~ 
MA, ela deve apresentá-lo imediatamente, porcr 
isso é que daüa_a çonfial;lil_icl.ade sobre um prcj.:. 
que terá impacto sobre ,a vida do povo do Dbt.
Federal, durante dezenas e dezenas de anos. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho) - Obe• 
cendo ao critério estabeleçido pela Presidêi'i• 
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da Comissão do Distrito Federal, ainda teremos 
25 mihutOs desta ássetnbléia. Portanto, passo a 
palavra a mais um ·dos participantes, o Engenhei
ro Benjamim, da Associação Brasileira de C:i.nõà:. 
gem e Ecologia, lembrando ao distinto Engenhei
ro que não se esqueça do nosso tempo, que ê 
primordial. 

O SR. BENJAfvUM ~ Sr. Presidente, sobre as 
questões técnicas não me vou- ater, porque as 
questões técnicas vão ser debatidas em tomo do 
RIMA. conforme _foi anuncia_d_o ontem pelo Gover~ 
nadar do Distrito Federal, que, na cosnciênda 
dele, estava claro que deveria ser feito o RIMA 
e que tomaria as providências para ser feito o 
RIMA. Vou-me ater à questão financeir_a, 

Em setembro de 1985, foi feito pela Empresa 
FEEBA, que foi citada aqui pelo Presidente da 
CAESB, um orçamento no valor de aproxima
damente _45 milhões de dólares ou 6.300.000 
UPC, na época, que incluía a montagem de equi
pamentos, os equipamentos e a construção civil. 
Esse projeto custava 6.300.000 UPC, retirando-se 
os encanamentos respectivos, que não estão sen
do necessitados agora. Isso --equivalia a algo em 
tomo de 45 milhões de dólares, e, agora, o projeto 
estaria custando 125 milhões de dólares, e uma 
das grandes razões para essa mudança é o Índice 
de Constru'ção Civi1 Versus crescimento do dólar. 

Primeiro: para equipamentos não vale o índice 
de crescimento civil, mas o valor solicitado na 
época, que foi garantido pelos fornecedores de 
equipamentos durante cinco ou seis sucessivas 
manutenções de preço. Durante todo esse perío
do, eles mantiveram o preç_o, e esse preço tem 
uma equivaJência em dólar. 

A outra parte do projeto, que inclui a construção 
civil, esse grande índice na verdade escamoteia. 
Por quê? O que se entende por índice de Cons
trução Civil? Primeiro, os materiais e, em segundo, 
a mão-de-obra, e não me consta que houve um 
crescimento _do salário do trabalhador brasileiro, 
e nesse tipo de obra há uma intercessão muito 
muito gr;n:tde do trabalhador braçal; não houve 
um crescimento do índice do trabalhador brasi
leiro superior ao dólar. Ao contrário, Sr. Presi
dente, estamos numa época onde o salário míni
mo tem uma equivalência menor, teni índice me
nor possível em relação ao dólar . Tanto que o 
Presidente da República vem tentando reverter 
essa consideração, vem tentando aumentar o sa
lário mínimo para atingir uma equivalência em 
dólar. 

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, a única ques
tão que no orçamento de 1986 não estava Sendo 
considerada e a forma de licitação agora levaria 
em consideração era o BDI, ou seja, o chamado 
lucro e as despesas indiretas do empreiteiro para 
poder realizar essas _obras. 

Essa associaÇão de ÍndiCe de- ConstrUÇãO"terá 
de ser dissecado, mas em dois minUtos e meto 
não poderemos estender essa análise. RG, lógico 
dissecarmos esses índices, porque não adianta 
corrigir os 45 milhões de dólares com um índice 
que não os atinge, porque fndice de Construçao 
Ovil não atinge a parte dos equipamentos e muito 
menos o salário do trabalhador; atinge meramen
te os índices do cimento, os índices do ferro al
guns outros índices de alguns componentes da 
parte cM!. 
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Voltando agora à questão do único índice que 
não estava Orçado na época, que eram o lucro 
da empreiteira e custo indireto da obra, as despe
sas_ ffidíretãs da obra, qualquer lucro de emprei
tera superior ·a 6% representa uma transferência 
direta _de._ renda do- trabalhador para o trabalho, 
porq-ue 6% foi o maior _índice de crescimento 
da economia nesse perlodo. Como não tivemos 
outro índice de crescimento da economia nesse 
período, qualquer índice superior de lucro de fixa
çêo de 15 a 20% de lucro da empreiteira significa, 
objetivaffiEmte, uma transferência de renda da 
classe trabalhadora para o capital, e isso nuina 
licitação pública, onde há uma interferência muito 
forte do Estado, e que não é admissível! 

Em último lugar, Sr. Presidente, qualquer des
pesa indireta,_superlor a 10%, num tipo de cons~ 
trução deSSa:, é ãltamente questionável, porque 
qualqUer i'effitmeráÇão iildireta - e o Professor 
e Engenheiro Carhelro, a quem prezo bastante, 
é especialista e conhece esses índices -, qual
quer despeSa indireta dessa, num tipo de obra 
desse porte, é bastante questionável. 

Agradeço a V. ~ o tempO QUe rrie fOi conce
dido, de três minutos. Gostaria depois, em outra 
oportunidade, por escrito, de fazer uma colocação 
em relação a essa variação de preço. Acho bas
tante_ questionável essa variação de preço, de 
6300.000 para &200:000 UPC, corri o foi apresen
tado na montagem. Trouxe uns dados aqui, e 
vou deixar para a Comissão. Na época, o orça
mento de 1985 da CEEBRA, feito em setembro, 
que depois foi consubstanciado num convênio 
assinado, em novembro de 1985, e: um protocolo 
de intef!çÕes com a Seplan, incluía a montagem 
de equipamentos, principalmente na última folha 
da planilha; como incluía toda a construção civil, 
como incluía a_ totalidade da aquisição dos equi
pamentos. s~_novos equipamentOs vão ser adqui
ridos, se novas questões vão ser inseridas no pro
jeto, teremos que levar em consideração que _este 
mesmo projeto foi: o primeiro, orçado também 
pela empresél; foi aprovado_ pelo mesmo-sistema 
de saneamentõ do: BNH, hoje Caixa Econ-ômfca 
Federal, e pelo mesmo Banco Muildial. Afinal de 
contas, se também a engenharia sanitária tem 
feito uma série de acertos na vida do Brasil, e 
isto é correto, estamos vivendo alguns erros da 
engenharia sanitária, como,_ pQ_~ exemplo, a usina 
de lixo, que foi projetada dentro da Companhia, 
foi orçada dentro da Companhia, foi licitada pela 
CAESB, e hoje apresenta a problemática que co
nhecemos c-omo também o SaJJta Maria, que foi 
projetado e construído pela Compahhia e em fe
vereiro deste ano foi anunciado publicamente que 
ele secaria, e não secou. 

O SR. WILLIAM PENJDO - Sr: Presidente, há 
algumélS questões aqui que nos-exigirim um tem
po maior, -porque elas, inclusive, são do campo 
estrito do esgotameti.tá-sanitário, para entrar na 
questão do radonamento de água. Um primeiro 
ponto que gostaríamos de enfatizãr é a concor
rência que tratamos e qUe o Deputado Francisco 
Carneiro_, cofu- sua experiência, teve ocasião de 
inquirir e fazer esse tipo de indagação. Para esse 
tipo de concorrência o editar não estabelece rela
ção de nenhuma natureza entre o_rçamento e pro
posta vencedora. Isso é uma questão que para 
algumas pessoas deve ficar bem gravada, na me
dida em que isso não é concorrência de preço 

Quarta-feira 7 2.279 

por intervalo, em intervalos associados a um orça
mento-base podem motivar propostas. 

O orçamento tem o caráter fundamentalmente 
de orientar a solicitação, neste caso, dos pedidos 
de fmanciamento, Os pedidos de financiamento 
que o "ilustre interlocutor mencionou, de 
6.900.oorr OTN, de 1985, foram posteriormente 
revistos, revisão baseada em índices como o 
lNCC, soliCitados aos órgãos financiadores, ESSeS 
órgãos acolheram- o ex-BNH, o Banco Mundial, 
e a própria Seplan, a Presidência - acOlheram, 
tanto assim que retificaram e ratifiCaram os instru
mentos anteriores, dando, ~ssim, não s6 o seu 
assentimento, mas o seu reconhecimento de que 
essa ·revisão de orçamento, baseada em índices, 
como o lNCC, era irre1evante. Somente depois 
de garantido o respaldo financeiro e legal, via ratifi
cação dos convênios anteriores, é que podemos 
passar ao procesSo licitatório. 

As agências, tanto o ex-BNH, a Caixa Econô
mica Federal, o Banco Mundial, ou a própria Se
plan, não são ingénuas e certamente analisaram 
isso sob o qivo -d~ seus pr9cedimentos usuais. 
Voltamos a enfatizar a necessidade desse tipo de 
análise nesse tipo -de questão, de levar em conta 
o grau razoavelmente anômalo e a alteração da 
estrutura da economia brasileira, sobretudo, nos 
últimos dois ou três anos. A interven.iênda do 
chamado Plano Cruzado é um divisor de águas 
e basta verificar, como sugerimos a-nteriormente, 
a profunda divergência de alterações nos índices 
como o INCC, que é um índice irrelevante para 
o tipo de obra que estamos realizando, como con
traposto ao caso do dólar. 

Essas questões, em última-análise, certamente 
não se esgotam aqui. Toda essa documentação 
de interesses já está à disposição do Tribunal de 
Contas, que, seja por dever de ofício, seja como 
garantia da tranqüUidade da comunidade, já ini
ciou o seu exame: questõés de verificação orça
mentária, que _exigem, realmente, um apuro, em 
um tempo que nos falta aqui. Nesta semana, o 
Tribunal de Contas já iniciou o seu exame e temos 
certeza de que a evidência aritmética vai corro
borar o que vamos falar aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Agora Con
cedemos a palavra a outro participante desta reu
nião, é o Sr. Antônio Oaudinei Poni, do Sindicato 
dos Engenheiros. 

O SR. ANTÓNIO ClAUDINEI PONI- Sr. Presi
dente, Constituintes, Colegas engenheiros, S~ e 

Srs., o Sindicato dos Engenheiros se faz presente 
nesta hora em que a sociedade brasiliense precisa 
ficar com essa questão de saneamento colocada 
de uma forma muito transparente e, por isto, estou 
aqui. 

A primeira coisa que eu gostaria de solicitar 
ao Sr. William Penido seria; que todos esses espa
ços que ele coloca, como refatórios, projetas e 
estudos, nos quáis -cita que determinadas entida
des, pessoas juridicas aprovaram, que ele, por 
favor, encamiilhasse ao CREA quais são os res
ponsáveis, com os seus respectivos CREAS, que 
estão assumindo essas responsabilidades técrii
cas, tanto por parte da CAESB como por parte 
das firmas que fiZeram esses estudos. 

Sou conselheiro no CREA e, infelizmente, o Es
tado não cumpre a legislação, fazendo essas ano
tações de responsabilidade técnica. A usina de 
lixo, por exemplo, que hoje é um problema, não 
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sabemos, com detalhe, quem projetou, quem es
tudou, quem recomendou. Acb_Q_que a sociedctde 
precisa ter, cada vez mais, a sua __ ttansparência 
exercitada. 

A segunda coisa que nos leva a coicear aqui, 
nesta Comissão é que estranb-ªmos uma dicoto
mia que existe entre o_ CAUMA e a CAESB. Pelo 
que me consta,_já foi aprovado o plano de assenta
mento em Brasília que levará a população, na 
melhor da hipóteses. a 1 milhão e meio de pe_s
soas, e a CAESB es~ adotando soluções no esgo
to que atenderiam aproximadamente, já, numa 
folga de projeto, cerca de 850 mil pessoas. 

Será que - se adm_itiJmos que, nos próxímos 
15 anos, teremos -_essa_ população ultrapassada 
- essas condições de contorno de. projeto não 
mudariam? 

Cima outra coisa que nos preocupa é que essa 
técnica de tratame_nto de esgoto está_ tendo uma 
evolução tecno_lógica, com acentuada r;:widez, e 
existem outras experiências. Será que, numa hora 
de gastarmos um '{Qh.u:n~ de recursos que levaria, 
em contas reais de tJSUário desse sistema, ·a cerca 
de 30 mil cruzados por habitante usuário desse 
sistema, não deverí;;Imos dar_l,.lma resplradazinha 
e rever essas posições? _ . 

Outra coisa que me pergunto é a seguinte: esse 
projeto excede a tudo o que nós, costumeira-: 
mente, temos visto quanto a financiarnento_e_cus
tos de projeto. Tivemos normas de BNH, com 
60 dólares. Eu concordo que BrasiJia não pode 
entrar nisso. Mas passar de 60 para 600, a cofsa 
complica; precisávamos ter um;;~. mensuração dis
so. Eu faço esta pergunta bem clara; hoje, os 
projetistas e o <:arpo- técnico ·da CAESB, de uma 
forma clara, recomendariam ·ainda essa solução? 

O SR WlLLIAM P~N!DO - _ _Qu"anto à questão 
do CREA, acredito que estamos à sua disposição 
para montar esse levantamento de_ informações 
que o Senhor solicita. 

A CAESB, até hoje,niio tem Uma definição 
construída, uma definição d;;1ra dQnível de qcupa
ção da Bacia e do jntervalo em que isso_ vai-se 
passar. Acredito que o_Seohor está mencionando 
esse plano. Enquanto isso _ocorre, ela tem que 
se basear, pautar·se pela ú1tima definição demo
gráfica que ela recebeu e a partir da qual ela 
trabalhou o desenho _d_e_ss_ÇiS situ~ções e desse 
programa. Imagina que a população da Bacia, 
eventualmente, dentro do qu_e já fo_i sugerido aqui, 
ultrapasse esses VÇ~(ores e, com relação, inclusive, 
a esse problema de população da Bacia. e à ques
tão de ftrma , que se discute aqui, esse plano 
naturalmente exige um RIMA bastante compreen
sivo, para que o conhecimento disso, a nível da 
comunidade, inclusive da sociedde civil, se rasa _ 
de rnaneir~ razoavelmente adequada. Quando is
so for feito, evidentemente, se isso alterar o hori
zonte de implantação dessas estações, ne.nj)uma 
catástrofe. De nov_o, como qualquer equipamento 
urbano, regional, vamos estudar_a adição de capa
cidade, dentro do que o plano recomendar. Qua_n
do o Preskicnte Jusc:Ellino Kubitschek, por exem
plo, deterrrtinou a implantação de Brasilia, ainda 
que flertando_ com · , futuro maior, ele- o fez, 
inicialmente, definindo um equipamento urbano 
compatível com o primeiro estágio de implarl~ 
taçã.o. Quando se definiu, por exemplo, a constru
ção de uma usina como Três Marias, não se levou 
em conta qual era a carga de 30 anos depois. 
O mesmo problema nosso: um problema de adi-

çâo de capacidade, na m_edida em que o tempo 
pªssa e novaS re:.~idades se incorporam. 

A despeito ªO rigor_ qu_e todos pretendemos, 
çlo ponto de vista, indus_ive, acaçiêmlco, escolás
tico, temos que levar: ,em Conta qUe~ no inulido 
real, tridimensional, temos probiemãs. O S~or 
M d~ co~vir qu~ o ciciO de se pensar em projeto 
na e~ca1a do Lago Parc:moá, urri projeto novo, 
desenvolver relatório ~5:niço prelimjnar, projeto 
básiço, executivo, negociar e tudo m~.is:. é fqQ,go 
e 'ªsp_ar~a em que~P~!::Ie tr~scendem a com
petência técnica de pessoas, esbarra no cido polí
tico, no apetite, praticamente, do5 órgãos finan
ceirôS e .tudo ma.Is._ O caso que _tE:mos em pauta 
é um, testemunho __ disso, Qe qualquer maneira, 
in~ependente de qual projeto seja, já se vão apre

. xirmidamente 1~ anos s_em que tenhamos chega
do a nenhum ponto, a rião ser o início provável, 
op _p início_ que estamos vivendo ~ora nas obras. 
Acredito que seria um P~ss_erviç:o ~ comunidade, 
cercado como já_ está, no nosso entendiiTteto, o 
projeto das salvagy&rdas necessárias e que foram 
ti:az.içlas à longa gênese desse projeto, parar agora 
para considerar a hipótese de Jogar tudo por terra 
e começar numa nova direção. Correríamos um 
-ns_cQ. Está eotr~ndo aí o ano 2000 e, com todas 
as desvantagens Q prob-lema d-e técnica para trata
mentO: Nessa e-sç:,jia, eu diria que o cus~ de trata· 
menta; a capaddade unitária de tratamento, co
mo o Senhor_rne:ncionou,_realmente é alto. Isso 
diStingue Brasma de outras cidades, Um@. região 
ri-lefropolitana, em torno de um corpo- d'água pra
tic~ente único, com c_ondiçõ~ peculiares. Cer
tamente esse tratamento tenl nívd de remoção 
de certos limitadores maior do que seria numa 
cidade_que tem l,lm corpo d'água receptor dinâ
mico. Brasma paga um preço pela sua pecu1ia
ridade e pelo fato_de_ser Capital, e natura1mente 
recebe uma contr?lpartida, ela está recebendo 
uma boa parte desse investimento a fundo perdi
do. O custo para a comunidade daqui é bem 
menor do que seria se _esse equipamento tivesse 
sido implantado no Rio, em São Paulo, em Goiâ
nia, em Belo Horizonte ou em Curítiba. Essas 
questões. possivelmente, não esgotam ·o q_ue o 
Senhor levantou, mas são ~s que me assaltam 
nO momento. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Cedemos, 
agora, a palavra ao participante desta aSSembléia 
Wilson Tadei. (Pausaj _ 

S. S• nãO ·está presente. _ 
Então, passamOS: ao Sr. Carlos Zacarewsky, Pre

sidente do PDS- DF. 

O SR. CARLOS ZACAREWSKY - Sr. Presi· 
__ dente, Senador Meira Filho, Sr. Wllliam Penido, 

o Senhor afirmou qu~ o a~al çonvênio prevê juros 
de __ 7,5% ao ano e prazo de amortização de 20 
anos. Pergunto: como __ o Senhor_ explicari~ um 
convênio assinado _em 85 que prevê juros, na 
sua 12~ dáusulª,_alfnea "b", de 6,5% -ao_ ano _·e 
wn praz_o de carência, na alínea "s", de 360 me
ses, ou seja, 30 anos, convênio esse que está 
assinado, inclusive, pelo Sr. Governador José Apa
recido, em dezembro de 85? Em segundo lugar, 
tenho aqui também um papel timbrado, da 
CAESB, que previa, àquela época, a recuperação 
total do Lago_ por 12.826.500 UPC e que, em 
outro documento,_ a própria CAESB se encarre
gou de transformar em moeda americana, o qUe 
montou 98 milhões de dólares. Pergunto se lhe 
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poderia passar os documentos ._e ~e _ _p _Senfwr 
nos poderia dizer se houve, efetivame:nte, ains:@la· 
ção de_noyos jeryiÇos ou Qe _OQVJlª_equipamentos 
que justificãssem esse. atirnetl4> Q~. 9.t:l _fhll~õ.~~ 
de dólares para-126-_inilhôes de dóla_(es. 

O SR WJL.LIA.I\1 PÍ::NlriÓ - _ _uma vez maiS as 
questões que o Senhor menciona d_evem ser vis·_ 
tas pelo segUinte ponto de vistá: primeifo, os valo
res de tax<:Js_de juros, de pra?:os'-de penooos de 
amortização, na realidade, são ditados quando 
da assinatura dos_ contr.;rtos; de financiamentOs. 
Esses qiie :Sãó os rnStrcihi-ento_s )~aiS. 'O.s_çoiiVê~ 
nios que foram assinados anter_i01mente eram, 
na verdade, convênios QuarC\a-chuva. A CAESB 
e o Governo do Distrito F~deral só vieram a (!Ssi
nar convênios, contratos -de financiamentos, há 
cerca de cinco mes~s deste ano de 87. Em linhas 
gerais, as taxas de juros, como disse, foram em 
torno de 7,5% e prazo de carênd;;l, o período 
de amortização, de 20 anos. 

Quanto ao problema dos valores que _o Senhor 
menciona, poderíamos sugerir o seguinte: entie 
dezembro de 1985 e 10 dej\.lnhode 1987, aquele 
valor de 6.900.000. QTN do coovênio otiginal, ba
seado na correçãº doJNCÇ, corno men.cionanios 
anteriormente, ele passa de 51 para 92 milhões 
de dólares, se corrigíssemos os valores de moeda 
brasileira com o JNCC e se--em: cada um dos 
pontos no tempo utilizássemos a taxa de câmPio 
correote. . . . . . .. 

Com os novos serviços, a mesma correção, 
baseada na data-base do fiila_l d.e. _85, dari~ 

116.898 milhões de dólares, ou seja, 117 inilhões 
de dólares, in_dJ,Jín.do todo o pacote -que foi liCita
do, o que é praticamente .c.ompã.tível com o resul
tado de licitação, desde que, co~o tive oportu
nidade de situar, a concorrência -lntemacional, 
a concorrência de preço mínimo, em tese, desde 
que a firma "x" fosse qualificada passasse em 
todo o processo de qualificação e desse o preço 
de cinco, ela ganharia. O procesoo -é de preço 
mínimo não vinculado ao orçamento, e baseado 
nos dados de que dispomcn; de correção como 
INCC,_ teríamos uma correçã.o __ do periodo, traba
lhando em cada -ponto do- período cOm a taxa 
de câmbio existente_ - _apenas como ilustração, 
nã"o- faZemos contrato en) QPI~_s nem pedido 
de financiamento em dólares, a moeda nossa é 
o cruzado ou UPC, ou OTN - da ordem de 117 
milhões de dólares. · 

Eptão, esta é fundamentalmente o que penso 
ser a elucidaç:ão_da suajndagação. 

O SR. CARLOS ZI\CAREWSKY -~emente pa
ra o Seriho"r-reafirmar. Esse convênio assinado 
em 85, que tem inciusive o testemurlho de Burle 
Marx, o Senhor diz que é simples guarda·chuva? 

O SR. WILUAM PENIDO .:__Tanto é que ele 
foi, posteriormente, rerreti.fftado,_ele _de!xou de ter 
sentido depois que houve nova orçamentação ba
·seadé;l nos ínçiices relevante~. O assunto fo_i levado 
ao BNH Caixa Económica, e esse convênio foi 
substituÍdo pé)l-__ ~utro. G.l!anão foi assinado esse 
oUtro, ao final de 86, rlaqtiela semana_ última do 
ano, a Caixa Econômica_traba!hou nas novas soJ[
citações do Distrito Federal e rerratificou esse 
convênio anterior. Esses valores que estão, ainda 
deixaram de ser- relevantes. O mesmo ocorreli 
com a Seplan: o conVênio inicial com a Seplan 
foi rerÍ'atfficado posteriormente, em face da ":~a 
realidade económica do País. Esse projeto, como 
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muitos_ outros, pelo seu porte, reflete o ambiente 
macroeçonôrn!co d_e profunda distorção em que 
se viveu, particularmente nos últimos três anos. 
Pela experiência de cada um_ de nós, de _qualquer 
um de nós que iniciou a cohStnição de uma casa 
em 1984, Ou 1985, dOis anos_ depois qual é o 
noss_o registro acerca de orçamento, do pedido 
de financiamento à Caixa, ou a qualquer órgão 
do Sistema Financeiro de Habitação? Foi uma 
época de profunda distorção de índices de preço. 
Não somos algozes da economia; somos vítimas 
dela. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Meus ami
gos, houve alguém a_qui, nesta _ CórilisSão, que 
elogiou a COmissão. Queria,. neSta- opOrftinTáade 
ter todos aqui presentes para transferir oS elogios
que foram feitos à Comissão a todos que partici
param deste encontro. Enquanto não tivermos 
a nossa Assembléia Legislativa, será aqui Sempre 
o nosso encontro. As dúvidas, as incertezas, os 
nossos anseios, as nossas necessidades deverão 
sempre ser transferidos para aqui, para que possa
mos discuti-las e procurar, de todos os meios 
e modos, equacioná-las. Deus queira que conti
nue o nosso País nesse processo democrático, 
porque este é o caminho da discussão, do esdare
cimento e dos debates. Transfiro todos os elogios 
feitos à Comíssão do Distrito Federal aos Senho· 
res. a quem aplaudo. (Palmas.) 

Está encerrada a nossa reunião. 
(Encerra-se a reUnião às 20 horas e 5 minUtoS:] 

a~ Reunião. realizada em 
8 de setembro de 1987 

Às dezenove horas do dia oito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete, na sala de 
reuniões da Comissão do Distrito Federa], Ala Se
nador Alexandre Costa, presentes os Senhores 
Senadores Meira filho, Presidente, Edison Lobão, 
Saldanha Derz~ Pompeu de Sousa, Mauro Borges, 
Alexandre Costa, Ronan Tito, Francisco Rollem
berg, João Menezes, Aluízfo Bezerra e os senhores 
Deputados Augusto Carvalho e Geraldo Campos, 
reúne-se a Comissão do Distrito Federal. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Senho
res Senadores Mauro Benevides, Albano Franco, 
[ram Saraiva, Chagas Rodrigues e Maurício Cor
rêa. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente, Senador Meira Filho, declara abertos os 
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião 
anterior, que é dada como aprovada. Em seguida, 
o Senhor Presidente passa à leitura da pauta, Pro
jeto de Lei do Senado n~ 13/87-DF, ''que dispõe 
sobre as Cartas-Patentes dos Oficiais do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal", de autoria do 
Poder Executivo, adiado para a próxima reunião 
pela ausência do Relator, Senador Maurício Cor
rêa. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Saldanha Derzi, 
que emite parecer favorável ao Projeto de Lei do 
Senado n~ 14/87-DF, "que altera a estrutura da 
categoria funcional de datilógrafo, do grupo Servi
ços Auxiliares, e dá outras providências", de auto
ria do Poder Executivo. Colocado em discussão 
e votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente apresenta pro
posta do Senador Pompeu de Sousa requerendo 
a constituição de uma Subcomissão destinada 
a investigar as irregularidades na Concorrência 
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a contratação das obras de despoluição do Lago 
Paranoá, e franqueia a palavra, pela ordem, aos 
seguintes parlamentares: Senador Ronan Tito, 
Pompeu de Sousa, Alexandre Costa, Alujzio Bezer
ra, Mauro Borges e ao Deputado Augusto CalVa
lho. Colocada em votação a proposta, o Senhor 
Presidente dedara que a mesma será nominal; 
seguindo-se a chamada, votaram a favor pela cria
ção da Subcomissão os Senhores Senad~res: 
Pompeu de Sousa, Ronan Tito, Francisco Rollem
berg, Aluízio Bezerra, e votaram contra os Senho
res Senadores: Saldanha Derz_i, Alexandre Costa; 
Edison Lobão e Mauro Borges. Verificando-Se- ó 
empate, o Senhor Presidente, Senador Meira ~j~ 
lho, desempata, com seu voto, a favor da criação 
da Subcomissão, declarando que a composição 
dos membros participantes será apresentada 
oportunamente. Os pronunciamentos desta reU
nião são publicados, na íntegra, em anexo a esta 
Ata, por determinação do Senhor P~sidente Meira. _ 
Filho. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, 
Secretário da Comissão, a presente Ata que, Ilda 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO A ATA DA 8• REUNIÃO ORD!NÁ, 
RIA DA COMISSÃO DO DISTRfTO FED{':, 
RAL, REAUZADA EM 8 DE SETEMBRO DE 
1987, REFERENTE A PROPOSTA DO SE
NHOR SENADOR POMPEU DE SOUSA RE

. OOERENDO A CONSTrTUtçAO DE (bi1A 
SUBCOMISSÃO NO AMarro DEST!l CO--
MISSÁO DEST7NADA A INVEST10/iR AS1R
REGUlAR/DNJES Nl1 CONCORRÊNCIA IN
TERNilCIONAL O 1.87, REALIZADfl PELA 
C!lESB, PAR!l A CONTR!lT!lÇAO DAS 
OBRI\S DE DESPOLUIÇÃO DO LAGO P!l
RNiOA. 

Presidente: Senador_Melra_f'Dbo 
\'ice-Presidente: Senador Edison Lobão 

Ronan Tito 

(Íntegra do apanhd/T1ento 
taquigráfico da reunião) 

ORADORES 

Pompeu de Sousa 
Alexandre Costa 
Aluízio Bezerra 
Mauro Borges 
Augusto Carvalho 
Saldanha Derzi 
Edison Lobão 
Francisco Rollemberg 

O SR. RONAN TITO - A denúncia que apare
ceU ·no JOrnal de Brasilla- só serviu para nos 
acordar para o âmago da questão. Na rea1idade, 
é uma concorrênda, é um traba1ho que, neste 
momento em que não estamos dando conta de 
contar os cruzados para saldar os compromissos 
do Estado, inclusive com os funcionários públi
cos, fala em mais de uma centena de milhões 
de dólares_._ E a maneira como foi conduzida a 
concorrência até as ressalvas que a empresa im
põe para contratação, porque a própria empresa, 
na sua proposta, se não for logrado êxito na ma
neiL~ _que se propôs, sugere outra solução. De 
maneira que acho que o !lSSunto merece estudo, 
é da_ maior importância, da maior relevância, o 
valor implicado na obra é muito grande. E, por 
isso mesmo, !'i proposta do Senador Pompeu de 
Sousa merece de nós a maior acOlhida 
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O SR PRESIDENTE-(Meirn Fifhof.:C:. Concedo 
a palavra ao Sr. Seilador Pompeu de Sousa.-

O- SR. POMPEU DE SOOSA - A piopóSitO 
desta proposta, quero, evidentemente, apoiar a 
intervenção do nosso colega, o nobre Senador 
Ronan Tito, fazendo dois pequenos esclarecimen
tos: em primeiro lugar, esta proposta não implica 
nenhum prejulga!]'lento, em nenhuma acusação, 
no sentido injurioso.-Ela tem o sentido de procurar 
apurar a verdade entre as alegações que se fize
ram, algumas delas muitõ-rufdosãi mas, de qual
quer maneira, Com uma carga contraditória muito 
gl-ande. Acho (Jue- é- dever do desta Comissão, 
comó"-é do dever Senado Federal esclarecer-se 
para se orientar. Tem os, reafrriente, um múnus 
público do qua1 não devemos nos dispensar, uma 
obrigação cívica, eu diria assim. Não quero e não 
pretendo, de maneira nenhuma, que isto seja to
mado como ·um pi-ejulgãment6. DeVemos ouvir 
as várias pãrteS, de vez que, em havendo d!J-~S 
Secretarias de Estado, e ambas com o mesmo 
.statWi de poder, que se cCli1tradizem, que se 
contrapõem, julgo ser dever da Comissão do_ Dis
trito Federal ouvir as duas partes e ouvir todos 
os elementos implicados no caso, para verificar 
a possibilidade de irregularidades ou não e procu
rar que desse debate nasça a proposição mais 
conveniente ao interesse da população presente 
e futura do Distrito Federal . 

Quero dizer, que, talvez no ímpeto inicial corn 
que esse requerimento foi dirigido, tenha propos
to que a_ C~f!lissão seja composta dos três Sena
dores da Bancada do Distrito Federal. É uma pro
posição um tanto temerária, eu não deveria ter 
feito a proposição e indicar logo os Senador~ 
Retiro essa parte da proposição, porque acho que 
não deveria indicar nem o número de Senadores, 
nem quais os Senadores. A sugestão nasceu da 
natural tendência de achar que quem melhor co
nhece os problemas do Distrito Federal sãO os 
seus próprios representantes que, além do mais, 
trazem _consigo a responsabilidade do m~dato 
populãr pelos habitantes do Distrito FedefaL E 
parece-me qUe eles não devem, de maneira ne
nhuma, se dispensarem nem se omitirem de parti
cipar. Mas acho que a Subcomissão pode ser· 
composta por quaisquer dos membros, e tanto 
três, como de cinco Senadores. Acho que, prefe
rencialmente, os membros da bancada _do DF 
deveriam ter uma presença quase que obrigatória 
em função da sua própria responsabilidade no 
caso: Era o que queria dizer, a titulo de esdare
cimento. 

O SR ALEXANDRE COSTA - Sr. President~, 
peço a palavra. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho)~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador AleXandre Costa. 

O SR ALEXANDRE COSTA --Sr. Presidente, 
ao contrário do_ eminente Senador por Minas Ge. 
rais, entendo não ter procedência o que requer 
o nobre Senador Pompeu de Sousa. Pode até 
ter havido procedência, no passado, mas agora 
não. Foi S. Ex'_ que, pela Comissão, convocou 
o Presidente da Caesb, há oito dias, aproximada
mente, e S. S' .aqui estev:e, prestou dep-oimento. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Precisa
mente há oito dias. 
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O SR. ALEXANDRE COSTA -, .. :respondeu 
a todas as perguntas. Estive presente do princípio 
ao fim e não vi um só Senador que fizesse uma 
pergunta que ficasse sem_resposta._S. 5' foi aplau
dido pelas galerias, aplaudido pelos Srs. Senado
res, inclusive pelos próprios Senadores do Distrito 
Federal, cumprimentado pelo Senador Pompeu 
de Sousa pelo brilhantismo de sua exposição e 
pela clareza dos argumentos que apresentou. Não 
vejo razão para que, depois de ter vindo à Comis
são. maior, que é a do Distrito Federal, vâ, agora, 
submeter-se a uma Corhissão menor, que é uma 
Subcomissão- do DistritO Federal. .Por es):es moti
vos e razões. por não concordar com _trlcas, por 
aceitar, mas por não concordar que as tricas e 
as lutinhas políticas se transfiram para o seio da 
Comissão do _D_istrito Federal, que, aliás, é coisa 
inédita, nunca foi usada; por entender que BrasJJia 
é cheia de problemas os mais diversos e que, 
se todQs os Srs .. SenaQ.qres_ CQIJlponentes desta 
Comissão se derem ao trabalh.Q de se entregarem 
à luta, para dar solução aos problemas de Brasilia, 
o tempo é multo curto, as 24 horas não bastarão 
para dar solução. _ 

Creio que, atrás disto, não há qualquer proce
dência, nenhum argumento, provadamente, pelo 
Presidente que aqui esteve, com brilhantismo, cla
reza, seriedade. Ninguém o contestou, Sr. Presi
dente, nenhum Senador do DistritO Feder~!. nin
guém a começar por V. EX' contestou. Assim, 
não vejo por que, agora, fazer-se uma subcomis
são para investigar o nada, que estabelecesse um 
escândalo que não exfs_~_, Não se vai apurar nada! 
Nunca apurou. Nem o que existe se apura, imagi
nem o que não exfste .. Por toçias_ estas razõe;s, 
Sr. Presidente, fico contra o requerimento_ e voto 
contra a subcomissão pretendida. 

O SR POMPEU DE SOUSA - Sr. Presidente, 
citado nomin_alrn~nte, tenho que responder. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo 
a palavra V. Ex• nobre Senador PompeU de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- O n_ob:re _Sena
dor Alexandre CoSta disse que se trata de uma 
trica e de política do Distrito Federal. Pelo _amor 
de Deus, nem é trica, nem é motivada por política 
do Distrito Federall Na verdade, as possíveis diver
gências que e_u tenha, pessoalmente, com relação 
ao atual Governo, derivam justamente desse fenô
meno. Amigo que sou do GoVernador ..Jg§.~ Apare
cido, há muito mais anos do que o Senador Ale
xandre Costa, que setjuer conhece o Governador 
José Aparecido. E_ continuo a ser _fi,TUjgo, tanto 
que, daqui a pouco, devo sair porque tenho_ que 
jantar em Águas Oaras - creio que V. Ex' tam
bém terá esse mesmo compromisso. Na verdade, 
eu aparteeiV. Ex-poi'quenão gostaria de ser apar-
teado... ---~---,. __ 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Graças a Deus, 
não fui convidado! Nunc~ fui SeCretário ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA -c Trata-se de um 
convite que, evidentemente, foi dirigido à Bancada 
do Distrito Federal, porque homenageará a Co
missão de Leis do Senad.o da França, que está 
visitéindo o Distrito Federal. E evidentemente, nos 
convidou por sermos membros da Bancada do 
Distrito Federal. Não houve nenhuma exclusão, 
nobre Senador, V. EX' não foi excluído, apenas 
não pertence à Bancada do Distrito Federal; por· 
tanto, não é nenhuma motivação .de ordem po
lítica. 

Em segundO lugar, ~o que O~rT?-~S _ a~i - e 
6 Senador Alexandre Costa apressa-se em dizer 
que não ~ste r'la9a, vamo~ _ iryvestig~r () nada 
- foi uma encenação do inteligentíssimo, aliás 
eu o felicitei pela inteligência, pelo brilhantiSmo 
com_ que ele argumentou, sofismando evidente
mente-PreSidente dã CAESB, qUe ti'ouxé nume
rosa claque de funcionáriOs para aplaudi-lo, crian
do assim um ambiente de apoteose de teatro 
de revista. Mas, de qualquer maneira~ S. Ex" foi 
ffiuito claro quando respondeu à minha argüição; 
Só gue eu não estava autorizado a contra-argu~ 
men~r. porque V, EX', Sr. Presidente, quando· es
tabeleceu as norm-as da re-união, dava cinco minu
_tos para inquirição, cinco minutos para resposta 
a náda para a tréplica. Mas, está gravado que, 
quando apontei a estranheza do fato de se insistir . 
num projeto que o próprio autor, o Sr. Bamard 
anunciou que só poderá funcionar com a mes
míssima cota de popUlação existerite na época 
da elaboração do projeto, em 83/84 havia no Pia· 
no Piloto, só poderia funcionar nessa situação 
e que com qualquer aumento ou diminuição do 
fluxo de afuência rião funcionaria. 

--S. Ex-, sentado naquela cadeira, disse- e está 
gravado, pode-se mostrar a qualquer momento, 
é só pedir a gravação·;_ que implanta-se-ia esse 
projeto e, se ele não desse certo, se faria o outro 
que é o projeto alternativo, pelo qual é responsável 
a Secretaria de Meio Ambiente, Oência e Tecna:
Jogia, que é o órgão que, ao mesmo tempo, cOn
trola o rheiõ ·ambiente, tem responsabilidade so
bre o meio ambiente, que é o grande afetado, 
o grande interessado. Entregue à competênCia 
de Paulo Nogueira Neto, trata-se de um projeto 
de exportação dos esgotos, sem necesSidade de 
tratamento terciário; um simples tratamento Se
cundário resolve, em defli'Utivo, o problema, pelo 
mesmo C..U$to ou_ talvez por custo menor. -

Então, por que vamos experimentalmente im
plantar um onerosíssfmo projeto para verificar se 
dá certo, quando o próprio autor do projeto diz 
que não dará certo com o aumento de população? 
Para, verificado que não dá certo, fazemos com 
custos redobrados, o outro projeto? Sabemos que 
como muito bem aparteia o Senador Ronan Tito, 
fatalmente não dará çerto porque o próprio Cau
ma -Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio 
Ambiente -já aprovou um segundo projeto de 
Lúcio Costa, que vai aumentar em um milhão 
e 900 mil habitantes a bacia de esgotos que atual
mente despeja no Lago Paranoá. Assim, é absolu
tamente impossível funcionar um projeto que foi 
adotado de maneira temerária e autoritária pelo 
qual se dispunha até a não se realizar o Rfma 
que é o Relatório de Impacto Ambiental. Agora, 
parece que se está encomendando o Rima. 

Mas, o que se pretende, Sr. Presidente e meus 
caros colegas, é esclarecer a dúvida. A dúvida 
cOn.sttlui um privilégio ·do ser pensante; a dúvida 
não ê nenhum esforço ftlosófico m_aior, é apenas 
tiiTq?iiviléglo do_ s~r pensante e a dúvida existe 
em-f~ÇãO da cõntraarção de duas Secretarias 
de Estado do Governo do Distrito Federal, que 
estaoerrt" Contraposição evidente, em luta eviden
te, que não se compuseram em tomo d~ uma 
solução. Eritão não se pode dizer que não há 
nada, que nós vamos apurar o nada. O Senador 
Alexandre Costa pretehde fazer a sua cavala. (Ri· 
sos.) E peço a atenção dos rn~us companheiros 
para o fato de que dizer que não há nada, que 
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vai se apurar o nada, quando há duas Secretarias 
de Estado se contrapondo, uma querendo CC?ntra~ 
dizer a oUtra?· É realmente querenaparo sOl com 
a peneira, Sr. Presidente. 

O SR. -RONAN mo - Sr: Presidente; eu fam
bém-fuí"C:Ttadcúl.Orilinãlmente e gostaria· de_ repli
car. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho}- Pois não, 
é_ um prazer ouvir a palavra do Senador Ronan 
Tito, ao qual concedo a palavra, uma expressão 
de ·Mim!s Gerais. 

·o SR. RONAN TITO - 0 0 ilustre Selia_ôor Ale
xandre Costa, S.léi'n de ilUstre Senador, além de 
ter uma·vivênda extraordiilária, se revelou hoje ... 

.O .SR._ ALEXANDRE COSTA -- Eu me referi 
a V. Ex!, homenageando-o. 

O SR. RONAN mo - Ein recebendo a home
nagem é que eu uso da palavra para replicar V. 
Ex' Mas descobri mais uma qualidade do nobre 
Senador Alexandre Costa: além de lút;ido, além 

·de patriota, além de desprendido, principalmente 
nd que tange à coisa pública, é profeta, pois já 
sabe adredemente que não se vai apurar nada, 
o que é extraordi_nári_o. _ 

A primeira coisa que me assusta é o despren· 
dimento com o· dinheiro público, pois fala-se em 
cento e tantos milhões de dólares como se fosse 
qualquer coisa que nãO merecesse a n~sa acui
dade. 

Eu tenho medo apenas, Sr. Presidente e Sr. 
Senador Alexandre Costa, que desvalorizemos 
tanto essas comissões e tanto a acuidad~ dos 
Senadores, que nós acabemos por provar a nossa 
inutilidade. Para que, então, Senador? Para que, 
então, Corri.issão? Para que, então, homens públi
cos? Vamos deixar que tudo aconteça, porque 
nóS já saberriOs adredemente - pelo menos, eu 
não sabia, agora estou informado pelo Senador 
Alexandre Costa- que nada será apurado porque 
nunca foi apurado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Eu pergunto 
que prOvidêndàs V. EX tomoLI com a concor
rência da Previdêil.cia? QUantos milhões de dóla
res? 

O SR. RONAN _TITO -- Eu acho que cabia 
à oposição naquele momento levantar, e levantou 
bem o problema. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Qtle despren
dimento o de V. EX' 

O SR. RONAN TITO -Eu não tenho despren
dimento. Acho que, embora tenha sido feito o 
negócio às claras, acho que o negócio foi muito 
vultoso e deveria ser apurado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Mos este foi 
através de concorrência pública, naquele não 
houve, não foi tão às claras. Este é. que foi às 
claras, porque foi por concorrência pública, aque
le não foi às claras, não houve concorrência. 

O SR. RONAN mo - Seriador, neste mo· 
menta nós não estamos discutindo a Previdência 
V. EX'. já pénsou Se no momento em que vere 
aqW o Ministro da Previdência, nós fossemos falar 
para ele da questão da despoluição da lagoa? 
Fugir do assunto é não tocar no assunto em que 
está se tocando. Neste momento, nós estamos 
tratando o assunto da despoluição do Lago Para-
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noá, e eu pediria que, no mínimo, V. Ex' que 
tem tantas qualidades, inclusive a mediúníca de 
saber que nós não vamos apurar nada - e isso 
me contenta extraordinariamente - gõstaria, no 
entanto, de dizer que aqui tem um Senador c ético 
que, ao mesmo tempo, acredita na classe política, 
acredita no Senado, acredita na Comissão, acre
dita na capacidade do Senador para, quando acha 
que há a1gurna coisa errada - ele tem a obriga
ção,Xfdever moral- verificar até o fundo o que 
está sendo feito com o dinheiro público. Eu não 
gosto desta expressão, Sr. Presidente. I:: dinheiro 
do povo, dinheiro suado deste povo trabalhador 
brasileiro, poiS 42 milhões deles vivem ao nível 
_da i'ndigência, principalmente pela falta de cuida
do que tiveram os nossos políticos_ do passado, 
talvez por ter esse despre!tdirnento muito grande. 

Outro dia, assistimos pela TV Globo, as obras 
que foram feitas no Brasil absolutamente desne
cessárias. E vi até com certo orgulho, porque eu 
sou tido como criador de caso, quando se fez 
o acordo nuclear eu falei que nós estávamos com
prando com um dinheiro que nós não tínhamos, 
uma tecnologia que eles não tinham para nos 
vender, e agora, após oito anos de acordo m~clear, 
gerou-se o nada, mas quatro bilhões ~e dolares, 
que nós não temos, estão compremet1dos, dada 
a facilidade que muitos parlamentares desta Casa 
têm para liberar dinheiro do povo, do erário, di· 
nheiro público! 

Acho que esta é a nossa obrigação maior. Ser 
mos legisladores, mas somos, ao mesmo tempo, 
fiscais do Executivo. Se abdicamos, inicialmente 
dessa nossa função, já passamos a limitá-!~ muito. 
Já que o Senador Ale.xandre Campos, ou melhor, 
Costa - Alexandre Campos é um ilustre mineiro 
que .em nenhum momento desdoura a figura do 
Senador Alexandre Costa; desculpe-me confun
di-lo, mas em nada deslustra a biografia de V. 
5cf, porque também é um ilustre brasileiro -
mas, já que houve uma divagação, eu também 
queria fazer alguma divagação a respeito da ques
tão da apuração desses recursos. 

Foi dito, segundo afirmou o Senador Pompeu 
de Souza, segundo está nos Anais desta Casa 
e segundo a imprensa registrou, que esse p~ojeto 
só funcionará, ou só funciona-ria...:._ acho melhor, 
inclusive, conjugar o verbo no condicional - se 
a população de Brasília ficasse estática. Ora, já 
temos a manifesta vontade política dos dirigentes 
de_ passar para um milhão e novecen~os mil os 
habitantes daqui. Então, é uma confissao de que 
não vai funcionar. Mas são cento e poucos mi
lhões de dólares, é_ dinheiro do povo e não vai 
dar nada. Vamos deixar assim, Sr. Presidente? 
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus ... 

Senador AJexandre Costa, estamos vivendo, 
agora. o momento de recobrar a credibilidade 
da classe política Os desmandos feitos nesses 
21 anos não podem, em nenhum momento, servir 
de argumento para se perpetuarem. Acho que, 
agora, é o_contrário. Temos-que, neste momento, 
ir em busca do tempo perdido e começar a fazer 
as verificações, porque temos um mandato popu
lar. Para isto recebemos não só um mandato po
pular, mas um ordenado que, por sina1, é muito 
bom, para que sejamos, aqui, fiscais da aplicação 
do dinheiro do povo. 

Era isso o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Meka FUho) __::A palavra 
continua franqueada aos Srs. Senadores. 

Estã Presidência recebeu a proposta do Sena
dor Pompeu de Souza e, regimenta] e democrati
camente, a está colocando à apreciação desta 
Asserrlbléla. Teremos, poSteriormente, uma vota
ção. 

Senador A1uízio Bezerra, é uma honra termos 
a sua preset1ça aqui, hoje. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Existe uma pro
posta a ser discutida e, a seguir, votada, a impren
sa divulgoU nestes últimos dias, matérias sobre 
as obras da despoluição do Lago com relação 
à concorrência internaci_o_nal realiza_da pela 
CAESB, para a contratação de obras nesse sen
tido. 

Estou realmente preocupado com esse proble
ma e faço algumas reflexões sobre qual seria a 
melhor maneira de decidirmos a questão _e de 
o Senado Federa~ através deste_ órgão técnico, 
colaborar com a Administração Pública, em pri
meiro lugar. E, em segundo lugar, qual seria a 
melhor forma, também, de colaborar com o Go
verno José Aparecido, do Distrito Federal, além 
de cumprir cOm a sua função de órgão téc~co 
do Senado da República. 

Diante desta reflexão que faço, parece-me que 
a prática nos tem mostrado que a melhor maneira 
de resguardar o bom funcionamento dos órgãos 
públicos é o que se tem dito ultimamente, a trans
parência dos ates públicos. 
. Entendo que, uma vez que a questão se tomou 

polêmica, --nos temos essa proposta do Senador 
Pompeu de Souza para apreciar. Uma vez que 
foi levantada a dúvida sobre a Administração Pú· 
blica fiz e estou adotando um critério com abso
luta coerência. Posso dizer na Comissão, sobre 
a situaçã_o do CIMI, por exemplo. O Estado de 
S. Paulo divulgou uma matéria e o pessoal do 
CJMI me disse que era absolutamente falsa. No 
entanto, O Estado de S. Paulo é um jornal da 
maior credibilidade neste País e para aqueles que 
eram contra ou a favor do CJMI, achei por bem 
assinar um documento_crlando a Comissão para 
apUrar os fatos. E, neste sentido, diante dos argu
mentos pro e contra. adotei o critério de apoiar 
a COmissão, o que me pareceu ter sido o pensa
mento predominante entre todos aqueles que ou
viam os argumentos a favor e contra o CIML 

Neste instante aqui, nesta Coinissão, procuran
do a maneira de melhor contnbuir e adotando 
um comportamento absolutamente coerente 
com primeíro, me pronunciarei a favor, para que 
esse órgão público, que dispõe de meios, de me
canismos apro-priados, possa trazer à luz da opi
nião pública a transparência que a mesma deseja 
ter acerca das dúvidas levantadas, sem ter nenhu
ma opinião precoriCebida com rela"ção ao proble
ma, mas tão-somente colaborando para o escla
recimento- sobre a dúvida estabelecida a partk 
das opiniões contraditórias que foram noticiadas 
pela imprensa de Brasília e pela imprensa na
cional. 

Neste sentido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
entendo que nós todos estaremos coerentemente 
contribuindo, votando pela aprovação desse ins
trumento que vai, no meu entender e por esse 
raciocínio que acabo de expor, colaborar com 
o prestígio desta Casa, a partir desse órgão técni
co, e trazei' esdarecimen~ à OPinião pública, 
que __ po_deiri até reforçai a Concorrência havida, 
Ou seja, dar-lhe cunho de credibilidade perante 
a opinião Públfca, uma vez que nada venha a 

se apurar sobre o fato. Nesse sentido, manifes~ 
to-me pela aprovação da proposta apresentada 
pelo._ryobre s_enador Porn_peu de Souza. 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Ainda está 
franqueada a palavra aos Srs. Senadores. 

Não havendo mais quem queira usar da pala· 
vra, vamos _colocar a proposta do Senador Pom
peu de Souza em votação. Quero declarar ao no
bre Deputado que a sua palavra será ouvida, mas 
não tem po-der de voto. Pode falar o nobre Depu· 
tado Augusto CaJVa1ho. Esta é uma assembléia 
democrática. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Há um artigo no 
Regimento que permite que Deputados façam 
uso da palavra? Eu desconhecia esse artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Devo dizer 
ao nobre Senador que, democraticamente, eu 
aduzi esse direito de voz; mas n!o de voto, na 
primeira reunião que tivemos, e foi aceita pelo 
Plenárlq. 

OSR._ALUÍZIO BEZERRA-Estou plenamente 
de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Me!ra Filho) - O Regi
mento não permite! 

O SR. MAURO BORGES - O Regimento não 
permite. Não se pode, democraticamente, infrin
gir o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O Regi
mento não impede a fala; impede o voto. 

O -SR. AUGUSTO CARVALHO - Posso· falar, 
Sr. Presidente? · 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)"- Está com 
a palavra, de acordo com a Assembléia. 

O SR. AUGUSTO CARVALHO- Louvo a posi
ção de V. Ex!' por permanecer na linha de conduta 
adotada na primeira reunião desta Comissão. Es· 
perO que, em breve, possamos ter a representação 
política plena, de Brasília, com a sua Assembléia 
Legislativa, onde os problemas da cidad~, os pro
blemas do Distrito Federal tenhánl. o- calor e o 
debate aberto com a comunidade. 

Quero apenas aproveitar este ensejo para regis
trar a minha pÕsição, Sr. Presidente, de absoluta 
concordância com as palavras do nobre Senador, 
no sentido de que o fato, o puro fato da publicação 
de anúilcios em dois jornais de grande prestígio 
da cidade, dando a impressão de que as emprei
teiras, as construtoras moviam uma luta violenta, 
para abocanhar a fabulos_a quantia de recursos 
a ser investida nessa obra de despoluição do Para· 
noá, já causou urna perplexidade na comunidade 
brasiliense. E se gerou um clima de desconfiança, 
urri Clima de aC:úsações de lado a lado, penso 
que falto_u, na audiência havida na última sessão 
desta Comissão, um esclarecimento da outra par
te envolvida, uma vez que não teve a oportunidade 
de, aqui, através da Secretaria - corno foi colo
cado pelo Senador Pompeu de Souza- ter trazi
do a sua contribuição_. o seu--subsídio para essa 
decisão. 

Eu gostaria apenas, Sr. Presidente, de dizer que 
a Bancada de Brasília, pela sua maioria, entre 
DeputadoS e senadores. gostaria muito que fosse 
constituída es_sa subcomissão, tal como na prcr 
posta do Senador Pompeu de Souza, para que, 
pelo menos, alguns esclarecimentos que faltaram, 
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que foram parcos, fossem concluídos e a cpmu
nidade pudesse ser esclarecida de forma_~abal._ 
Gostaria de aduzir ao argumento do S~nador Ro
nan Tito que um dos pontos que muito ouvi na 
última reunião desta ComiSsão foi a respeito da 
viabllidade da obra, numa população que se esti· 
ma hoje em mais de um milhão e quinhentos 
mil habitantes e que poderá ser aumentada em 
virtude do Plano Lúcio Costa. OUvi a argumen
tação do representante da CAESB-de que aquele 
era um projeto ainda a ser viabilizado, que não 
estava implementado e que, conforme fosse im
plementado, deveriam haver as adaptações do 
projeto. Eu gostaria apenas de colocar, como ar
gumento, que não precisamos esperar a multipli
cação dos habitantes da cidade para ver as dificul
dades que esse projeto_ te:~:á na sua viabilidade 
prática. 

Nós devemos le"ªr em conta, Sr. Presidente, 
que a população do Plano Piloto, nos turnos da 
manhã e da tarde, pelo fato das populações das 
cidadesM&:~.télites se...deslocarem para o Plano para 
os seus trabalhos, ~.sse excesso de população que 
sai das satélites para o seu trabalho já em si pode 
colocar ern risco a capacidade de acolher todo 
esse_ impacto de exçesso dos esgotos que são __ 
despejados no Paranoá. EntãÇJ, não é uma previ
são de longo prazo, de quando que o Plano Lúcio 
Costa vai ·ser implementado. 

Hoje, concretamente, não temos apenas 700 
mil habitantes no Pla_no Piloto. E só.e.s.t._ejá é um 
argumento suficie_nte_merite forte para colocar a 
obra que se estima_ atender uma população de 
700 mil pessoas, para que venha a preencher 
todos os requisitos. Que a c:apacidade e a com
preensão daqu_eles que vão decidir sobre essa 
questão, principalmente do ponto de vista técnico, 
possam dar a decisão que seja a mais favorável 
para a comunidade. 

Era o argumento que eu gostaria de aduzir e 
apoiar em nome .de ;;ilguns Parlamentares de Bra
sília, porque, infelizmente, nem todos estão pre
sentes aqui, e gostariam de ter essa subcomissão 
criada para apurar todos os fatos que tiverem 
que ser colocados -ª_luz_ :Cio dia. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Como 
disse_ ainda há pouco, a Presidência cumpre, regi
mentalmente, a proposta do Senaclor Pompeu 
de Souza, democraticamente submetendo-a à vo· 
tação por esta Assembléia. A votação será no- _ 
minal. 

(Procede--se a votação.) 

O SR. MA.URO BORGES - Eu voto f:iAO, mas 
queria fazer uma_ d.e._c:laração de voto. 

Quando__foi chamado a ~ Comiss~o o Presi
dente da CAESB, Por inictati~8 creto qÚe do Sr. 
Presidente, parece que V. Ex• tomou a iniciativa 
de _convi_dar o Dr. William Penido .. , 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Foi a Co
missão do Distrito Federal que convidou o Gover
nador, e o Governador, então, designou o Presi
dente da CAESB_. 

O SR. MAURO BORGES - Mas, se pôs em 
jogo, pelo que percebi, o problema de fraude, 
ou desvio, mas, essencialmente, esse conflito en
tre a Secretaria do Meip_ Ambiente e à CAESB, 
que não queri~ _ _fm;gr_ç_relatório técnico, o Rim~,_ 
Agora, o meu eminente colega e amigo, Senador 
Pompeu de Souza, caracterizou, deu uma ênfase 

especial a essa distorção entre _a Seç:retaria do 
Meio Ambiente e a CAESB, creio que para sanar, 
se o assunto é este, exatamente porque, quando 
o Dr. Penido fez a exposição, que foi brilhante 
eu acho, não houve conlestação aos dados que 
ele apresentou aqui. Foram absolutamente claros. 
Então, se o problema é do Rima, já foi dedarad_o, 
segundo eu li nos jamais, que o Governador deter

. miiiõU a CAESB que aceitasse. Quer dizer, o mo-
tivo dessa_ divergência não há maiS, o relatório 
do Meio Ambiente deveria ser feito, deveria ser 
permitido faze"r,-õ.ãó Séi ekatamehte o detalhe, mas 
a razão do desencontro deixou de existir. Por outro 
lado, quem pode menos, pode mais. Ora~-S-e nós _ 
podemos designar uma pequena comissão para 
analisar o assunto, por que não far.ê-lo aqui atra
Vés de St.icessiVãS ·cortvoc::tc;-ões para depoimentos 
das pessoas envolvidas, como- seria o caso da 
Secretaria do Meio Ambierlte. POr que não-chamar 
aqui o seu representante para (rue o plenáiio da 
comissão pudesse analisar as suas declarações. 
Portanto, por estas razões, por achar que esta 
rledsão não contraria a idéia de procurar onde 
está a verdade, eu voto nã~. 

O SR PRESIDENTE (Me ira Filho) - Prece· 
deMse à votação. 

O Seiti:lâor Jodo Menezes não vota,. porque S. 
.Ex é suplente e os dois estão presentes: 4 a 4. 

!iv~ a honra de_ ser distinguido pela população 
desta cidade como Senador, uma hõn-ra que rece
bi também como ·re.Sponsabilidade. Tenho pedido 
a Deus para não decepcionar o povo que acre
ditou em mim; tenho pedido a Deus para que 
me coffiporte no Senado com dignidade que 
sempre admirei no Senado Federal. Devo dizer 
que, quando da exposição feita aqui nesta sala, 
que foi uma reunião aberta, a exposição feita pelo 
Dr. W~liam Penidp provocou de parte, inclusive, 
dos que punham em dúvida a concorrência, até 
elogios ao seu comportamento. Acho sim, como 
disse, e disse muito bem o ilustre Senador por 
Minas Gerais, Ronan Tito, que nós temos obriga
ção de cuidar do bem público, terTioS obriQação 
de cuidar da cidade que ajudamos a construir; 
é um compromisso que assumimos diante dessa 
gente, diante dl?sse Povo. 

Estou fazendo esse preâmbulo para me posi
cionar, como Presidente da Comissão do Distrito 
Federal, porque, !la verdade, esta Comissão, a 
partfr do dia que passou a funcionar com a repreM 
seritaçáo do Distrito .Federal - não quero dizer 
que a outra não tenha tido alma - passou a 
ter mais calor, porque aqui estão Os -represen
tantes desta cidade, que sempre se dedicaram 
a ela, Cjue Sempre, incluStve, quando postularam 
as suas candidaturas, propuseram-se a assim fa
Zer. Cabe--me, como se fo_sse um voto de Minerva, 
decidir este problema. É um prOblema sério da 
millha vida, como Presidente da Comissão do 
Distrito Federal. Acho que precisamos_ cuidar de 
tudo aquilo que diz respeito ao bem público. Inves
tigar não quer dizer um prejulgamento; investigar, 
no meu entender, é zelar pelo cumprimento da
quilo que foi proposto ser feito e ser feito com 
correção, com insenção, democraf,icamente. Sou 
pela criação da Subcomissão. (Palmas.) 

Agora, queria aduzir aqui um pensamento meu 
. d~ brasileiro e éie Senador: Acho que não deve
mos criar Comissão çom o sentido pr~meditado 
c;!~ perseguir a quem quer _que seja; temos sim 

a obriga_ção de zelar por aquilo que .o povo nos 
confiou. Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.) 

Agora vou indicar os três nomes. Como Presi
dente da Comissão do Distrito Federal estou no 
direito absoluto_ ç!e_ não participar desta subco-

_mf;>são,_ _ 
Gostaria de designar, para participar desta sub

comissão, cõino mineiro que é, procedente da 
terra que nos deu o mineiro que construiu esta 
ddade, o Seriador Ronan Tito. Então, teremos 
·o Senador Pompeu de Souza, pelo PMDB, o nosso 
Senador_Ronan Tito, também do PMDB e o Sena
dOr Mauricio Corrêa, pelo PDT. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, 
pela ordem. V. Ex' não pode fazer t.sso. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Não pos
so? Então, submeto-me à Assembléia. 

c O SR. ALEXANDRE COSTA - Porque V. Ex' 
não é o dono da Comíssão, não- é o proprietário. 
Toda subcomissão tem que ter todos os Partidos 
tomando parte. Aqui não é só o· PMDB; aqui tem 
o PFL, tem o PDT, fem todos os Partidos. V. Ex" 
tem que compor com os demais Partidos, de . 
acordo com a maioria; claro que o PMDB, sendp 
o maior Partido, terá o maior número de membros 
aqui na subcomissão. 

O SR PRESIDENTE (Meira filho)- Devo dizer 
a V • .Ex que não hq_uv~_pretensão minha de prete-
rir o seu Partido. - -

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, pal-a 
facilitar a criação da Subcomissão e ·-

0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu gosta· 
ria de fazê-lo democraticamente, -

O SR. Rü_~ mo -Sim, e parece que o 
espírito de V. Ex" deve impregnar toda a ComiSsão. 

Gostaria de pedir a V. Ex" que eu fosse substi
tuído, não por querer insentar-me de nenhum 
trabalhO ileSta Cãsa, mas porque, neste momento, 
acho-me sobrecarregado. Sou Relator -da Comis
são que apura as denúncias do Jornal O Estado 
de S. Paulo; estou nesta Comissão -.como Suplen
te; pertenço à Comissão da Dívida Externa do 
Senado e tenho os trabalhos normais como Sena~ 
dor. A Comissão Seria enriqueCida se tiVesSe um 
parlamentar do PFL, embora, dentro da proporM 
cionalidade, ache que o PMDB, que tem_ 64% 
do SenÇJdo; ficando com dois membros e o PDT 
com um, a Comissão estaria bem _representada. 
Não é questão de eqüidade, apenas peço que 
se substitua o meU -nome, dada à sobrecarga em 
que me encõntio, e por não podér dedicar-me 
tanto a esta subcom~são como eu gostaria. En
tendo qúe O PFL tem nomes da melri6f(Jualidade, 
que poderão emprestar a sua colaboração. 

O SR POMPEU DE SOUSA--: Sr. Presidente, 
gostaria de falar e ponderar o seguinte ... 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Nobro 
Senador, se V. Ex' me permitir, gostaria-apena~ 
de ãQradec:er a disponibilidade e·a atitude demc 
crátlca do Senador Ronan Tito. E acrecentar a.= 
meu que_rido Senador Alexandre Costa - eh.: 
mo-o de querido, porqUe- tenho uma grande a é 
mfi-aÇão por V. Ex- - que não sou o dono, 501 
apeilas o Presidente·cta CQmissão. Se me excerli 
agradeço a observação de V. EX' e, demo_cratic;:: 
mente, coloco, ainda, a esta Assembléia a decisl'i• 
para o terceiro. 
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O SR. POMPEU DE SOuSA- Si. Presidento. 
não considero que a motivaçã_o do Senador Ro
nan Tito em 'participar da COmissão seja válida, 
embora reconheça que _seja um ato de vontade. 
S. Ex" rea1mente _se exime pelo fato de estar em 
uma ou duas comissões parlamentares de inqué
rito - estou em três simultaneamente, além da 
COmissão Permanente e_ d_a ComisSão de Orça
mento do Senado. Então, há três Comissões Par
lamentares de Inquérito, a Comissão -do Distrito 
Federal e a Comissão Permanente de Orçamento. 
Mas, se S. Bel' realmente se exime, acho que não 
podemos, de maneira alguma, obrigá-lo a vir para 
a Subcomissão._ _ __ 

Poderia sugerir a V. Ext que a SubComissão 
não fosse apenas trina, de três membros, mas 
de quatro ou de cinco~, 

O SR.I<ACHID SALDANHô DERZ!,- Foi apro
vada com três .. 

O SR. POMPEU DE SOUSA-Sugeri três, mas 
eu próprio disse que poderia ser maior. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mas está. 
escrito três, está escrito. 

..!. 
'\ 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Sim, mas aca-'1 
beL _ _ __ _ \• 

O SR. RACHID SALDANHA DERZ!- E os trêil 
são do Distrito Federal... ~\<,) -

O SR. POMPEU DE SOUSA- Mas, meu ca,Jo 
Senador, V. Exl' nãõ é ·sur-do e me .ouviu dizer 
que tinha sido um impulso decorrerite da condi:
ção de sermos representantes do povo do Distrito 
Federal. Só nós três somos representantes do 
Distrito Federal aqui, só nós três. Entretanto, reti
rava essa cond{ção e achava que a Subcomissão 
podia ser ampliada. V. Ex' se opõe a essa amplia
ção? Acha que devo ficar aprisionado ao que disse 
originalmente? Não! Esta Comissão p"óde ser am
pliada. Se V. Ex'. acha que devem ser só os três, 
sejamos só ·os três, mas estou propondo, para 
efeito de pacificação, nobre Senador. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -, Estou 
ouvindo ... 

O SR. POMPEu DE SOUSA.,.- )\\asV. Ex< não 
ouviu a declaração que fiz no inicio dos trabalhos. 
Acha que não vale a declaraçã_o? Aç_ha que quem 
fez o requerimento não pode formular um adenda 
ao seu requerimento, dizendo que abre mão, in
clusive, desta CQnc:llção trinitária? V. Ex' acha que 
devo ficar aprisionado etema,mente a essa com
posição? Perfeito. Então, mantenha-se os três. 
Não tenho nenhuma objeção a isso. Entretando, 

,o faço com o espirita de pacificação, Sr. Presi-

c;J.ente, pro~ando ampliar. O Senador Saldanha 
Derzi está, exa1tadamente, colocando..me contra 
mim mesmo, para que não pacifique, para que 
c:rie. um ambiente bélico, o qual não desejo criar. 

O SR. EDISON LOBÃO ...:.. Peço a palavra Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira filho) - Com a 
palaVra o nobre Senador. 

O SR: RACHID SALDANHA DERZI- Sr. Presi
dente, sugiro o nome do nobre Senador Edison 
lobão parã Inembro da Subcomissão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Com a 
palavra o nobre Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO - Gostaria apenas de 
fazer uma observação e uma sugestão. 

O SR. PRESIDENTE _(Meii-a F'ilho) -Pois nã.o. 

· O SR. EDISON LOBÃO - A obseryação de~ 
corre do fato de que, ein verdade, o Senador 
Pompeu de Souza_havia abdicado dessa proposta 
inicial sua, segundo a qual a Subcomissão seria 
composta pelos três_ representantes do Distrito 
Federal. S. Ex' deu-s_e_ conta_ de que não estivera _ 
bem insplrado quando fez a proposta. 

Todavia, V. Ex', inicialmente, compôs a Comis
são com dois representantes do Distrito Federal, 
o que desde logo, fica evidenciado que apeque
nou a posição dos nove _outros representantes 
do Distdto ___ Federal, que são tão representantes 
na ComiSsão_quanto os eminentes representantes 
do Distrito Federal. 

O .SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não. 

O SR. EDISON LOBÃO- A sugestão que vou 
fazer, e teria tantos arumenteos agora a despender 
a respeito da convocação, da constituição dessa 
subcomissão, que a considero absoutamente 
desnecessário por tudo quanto ouvimos aqui, de
pois do depoimento do Presidente da CAESB, 
sem objeções maiores ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA- É matéria ven
cida 

O SR. EDSON LOBÃO- V. Ex" foi quem mais 
f~ou nesta COmissão. Respeito muito V. ~. mas 
não dq-u ª V. _ _I;:X· o direito 4e ser juiz d~ mính~ 
palavra. Depois do que ouvimos aqui, do Presi
dente da CAESB, sem maiores objeções, m~smo 
do Senador Pompeu de Souza, que se limitou 
a obj~tar ~_anta a data- e_nencionei isto aqui 
naquela ocasião - da inauguraçláo de Brasília ... 

Ó SR. POMPEU DE SOOSA- V. Ex< está qu..; 
rendo transformar em pilhéria ... 

O SR. EDISON L08ÃO-Sr. Presidell\e, peço 
a v. Ex" que me garantaa palavra, porque o sena
dor Pompeu de Souza não é m_ais sério do que 
nenhum Senador neste Plenário. A sugestão que 
quero fazer a V. EX é a de que tenha prudência ... 

O SR. PREsiDENTE (Meira Filho) - Peç:o
ao nobre Constituinte que _ _manten_hª_a ç_a]ma _e 
o equilíbrio do Senado Federal. 

O SR. EDISON LOBÃO.- A sugestão que que
ro fazer a V. Bel'- repito- é que tenha prudência 
quanto à indicação dos três, quatro, cinco mem
bros ou quantos o sejam. E V. Ex- tem tempo 
para meditar sobre o assunto. Medite, é a sugestão 
que dou, e dentro de 24, 48 horas, o que for 
necessário, faça então a proposta que melhor lhe 
convier. V. EX' tem autoridade, realmente, para 
compor a Corõissão da .maneira que bem enten-
der. E a sugestão que fciço. -- __ 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu estava, 
é estou ainda ace_itçmdo a disponlóilidiide e o geS
to democrático do Senador Ronan Tito em indicar 
um Senador do PFL. Se eu tenho. esse direito, _ 
eu indicaria o nobre Senador AJ~ndre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Muito obrigado 
Sr. Prsidente, já foi ihdicado o Senador Edison 
Lobão e espera vê-lo tomando parte da Subco
missão. 

O SR. EDISON L08ÃO _;Sr. Presidente, tanto_ 
quanto os Senadores Ronan Tito e Alexandre Cos
ta, não deséjo fazer parte dessa Subcomissão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira FHho) -O nobre 
Senador FranciscO Rollemberg aceita? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Sou su
plente! 

O SR. PRESIDENTE (Meira FHho) - Como 
suplente S. Ex• não pode fazer parte dessa Subco~ 
missão. 

Ó SR. POMPEU DE SOUSA- Permita-me fa
zer uma sugestão, Sr. Prê:Sidente. 

O SR. PRESIDNTE (Meira Filho)- Pois não! 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Que V. Ex< acate 
a sugestão do Constituinte Edison Lobão ~ _ç_om

-ponha, até amanhã, a Subcomissão. Hã titulares 
que faltaram hoje e que podem ser postos nessa 
Subcomissão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira_Eilttol~- Acato, 
então a sugestão do nobre Constituinte Edison 
Lobão. Posteriormente~ faremos a indicação de 
um terceiro, qUarto ou quinto nome, dependendo 
da vontade da Assembléia. 

Está encerrada a sessão. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 9 DE 0{ITUBRO DE1987 BRASiuA-DF 

.-----CONGRESSO NACIONAL ________ , 
COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

Despacho do Presidente da Comissão· Mista de Orça,mento, sobre as emend<>s apresentadas ao Projeto 
de Lei n• 1, de 1987-CN, que "estima a Receita e fJXa a Despesa da União para o exercíCio financeiro de 1988", 
em consonância com o artigo 5• das nonnas estabelecidas de acordo com odisposto no artigo 95 do Regimento 
Comum. 

Nos termos dos arts. 5• e 8• das normas e_stabelecidas pelo art. 95 do Regimento Comum, cumpre-nós 
despachar as emendas apresentadas ao Projeto de LeiO,rç:amentária da União para o exercício financeiro de 1988. 

Considerando os preceitos legais pertinentes à matéria, resolvemos: 

I - não aceitar as emendas, ressalvadas as identificadas no item II deste despacho, que foram apresentadas 
ao Texto da Lei e aos Subanexos relativos à Justiça do Trabalho; à Presidência da República; aos Ministérios da 
Aeronáutica, da Agricultura, da Educação, da Fazenda, da Indústria e do Comércio,_ do Interior, da Previdência e 
Assistência Social, da Saúde, dos Transportes, do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e da Ciência e Tecnologia; 
aos Encargos Gerais da União; aos Encargos Financeiros da_ CJniãp; e à Reservade Contingência vez que visam 
à modificação do montante, natureza ou objetivo da programação dos diversos órgãos, o que é expressamente 
vedado pelo § 1• do artigo 65 da Constituição; dispositivo este que, lamentavelmente, não nos permite admiti-las; 
e 

II - aceitar as emendas apresentadas ao Texto da Lei pelos nobres Deputados Benito Gama, César Maia 
e Nilson Sguarezi, bem como a apresentada ao Subanexo relativo ao_ Ministério dos Transportes pelo ilustre Senador 
Alfonso Camargo pois não sofrem dos vícios descritos no preceito constitucional referido no item anterior, podendo, 
portanto, serem admitidas para apreciação pela Comissão Mista de _Orçamento. 

Publique-se o despacho e as emendas, de acordo com o inciso V do _artigo 95 _do Regi111ento Comum. 
Brasilia, 2 de outubro de 1987. -Senador Racllid Saldanha Derzi, Presidente da Comissão Mista de 

Orçamento. 
(*) Emendas apresentadas ao Projeto de Lei n• 1, de 1987-CN que "estima a Receita e fiXa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1988". 

(
111

) Serão publicadas em Suplemento "A" a presente edição. 
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PASSOS PORTO 
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Diretor Adjunto-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senaçfp Federal_ 

ASSíNATUMS: 

Serneslral .................................................. Cz$ 264,00 
Despesa d pastagem .................................... Cz$ 66,00 

(Via Terrestre) 
TOTAL 330,00 

Exemplar Avulso n••············-·········~-·····.-·-··-=-··· ÇzS _ 2,00 
Tiragem: 2.200.exeri1plares . 

.----SENADO FEDERAL 
(**) Emen:das apresentadas· ao Projeto de Lei do Senado N9 31, de 1987-DF, que "estima a receita e. 

fixa a despesa do Distrito Federal para o exercicio financeiro de 1988" 

("'*) Serão publicadas em Suplemento "B" a pr~ente edição._ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 162, DE 1987 

Autoriza o Governo do EStado do Rio Grande do Sul a emitir título de sua responsa
bilidade no valor de Cz$ 497.853.367,20 (quatrocentos e noventa e sete milhões, oitocentos 
e cinqüenta e três mil, trezentos e sessenta e sete cruzados e vinte centavos). 

Art. 1 • É o. G.ovemo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do parágrafo único do artigo 3' da 
Resolução n•. 62, de 1975, do Senado Feâe~al, autbrizãdo ·a -elevar, em caráter excepcional, 6 limite de sua divida 
consolidada interna para que possa emitir 4.679.073 títulos de sua responsabilidade, no valor correspondente a 
ez$ 497.853.367,20 (quatrocentos e noventa e sete milhões, oitocentos e cinqüer\tà e três mil, trezentos e sessenta 
e sete cruzados e vinte centavos), destinados ao complemento do giro da sua dívida con5olidada interna mobiliária, 
venc::ível no presente exercício. . _ 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data_ de sua publicação. 
Senado Federa!, 8 de outubro· de 1987. - Senador Humberto Lucena, Pregjdente. 

Faço~·saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a_seguinte -

RESOLUÇÃO N• 163, DE 1987 

Autoriza o Governo do EStado do Rio Grande do Sul a elevarem Cz$ 1.917.745.482,51 
(um bilhão, novecentos e dezessete mUhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos 
e oitenta e dois cruzados e cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1' É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do parágrafo único do artigo 3• da 
Resolução n' 62, de 1975, do Senado Federal, autorizado a emitir 10.559.691 Obrigações do Tesouro do Estado 
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do Rio Grande do Stil, no valor nominal de Cz~ 181,61, em março de 1987, equivalente a Cz$ 1.917:745.482,51 
(um bilhão, novecentos·e dezessete milhões, seteeeritos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois cruzados 
e cinqüenta e um centavos), destinados ao complemento do giro da sua divida consolidada interna mobiliária, vencível 
no presente exercíCiO. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, _e eu, Humberto . 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 164, DE 19á7 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cz$ 11-405-766-900,00 
(onze bilhões, quatrocentos e cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil e novecentos 
cruzados) o montante de sua dívida consolidada-

Ar!. 1' É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro_ 
do item lll do artigo 2• da ResoluÇã6 n' 62, de 28 de outubro de 1985, modificada pela de n' 93, de 11 de outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar operação de crédito no valor de Cz$ 11.405.766.900,00" 
(onze bilhões, quatrocentos e cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil e novecentos cruzados), correspondente 
a 36.730.000,00 Obrigações do Estado do Rio de Janeiro - OERJ, considerado o valor nominal do titulo de Cz$ 
310,53, vigente em junho de 1987, destinado ao financiamento parcial do seu déficit corrente do presente exercício, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. -

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

l-ATA DA 68• SESSÃO, EM 8 DE 
OUTaBRODE 1987 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Comunicações 

-Do Senador Jorge Bomhausen, referente 
a reassunção do seu mandato. 

-Dos Senadores Olavo Pires e Odacir Soa
res, de que se ausentarão do País. 

1.2.2-Requerimento 

-N9158/87, do Senador Pompeu de Sou
za, solicitando a transcríção nos Anais do Se
nado Federal, da matéria publicada na pri
meira página do Caderno "B" Especial da edi
ção de domingo, 4 de outubro de 1987, do 
Jornal do Brasil, sob o titulo: "O Pastelão 
doPFL". 

1.2.3- Comunicações da Presidência 

-Transferência para o dia 29 de outubro, 
quinta-feira, às 1 O horas, da sessão especial 
destinada a homenagear a memória do Minis
tro José Américo de Almeida. 

-Referente a designação de Senadores, 
para comporem a delegação brasileira à 7& 
Conferência Interparlamentar, a realizar-se em 
Bangkoc, no período de 12 a 17 do corrente 
mês. 

---SUMÁRIO 
- Convo'cação de sessão conjunta a reali

zar-se hoje, às 20 horas e 35 minutos, com 
Ordem do Dia que âesigrla: · 

1.2.4- Discurs~ do Expediente_ 

SENADOR ALBANO FRANCO- Aprovei- . 
tamento do sal sergipano proveniente da ex-
ploração do potássio. 

SENADORJAM/L HADDAD, como Uder
Pronunciamento do_ Presidente José Samey 
fefto, ontem, à Nação. 

SENADOR RCJY BACELAR - Pronuncia
mento do Presidente José Samey feito, ontem, 
à Nação. Reativação do projeto de ácido fosfó
rico da Carafba Metaia,_ 6ahia. Exclusã_o da 
Caraíba M~is da lista das _empresas_ privati
záveis. Defesa da instalação, em Camaçari-BA 
de uma planta de amónia pela Petrofértil. 

SENADOR NELSON WEDEK!N, como U
der --Transcrição da entrevista do Ministro 
Raphael de Almeida Magalhães concedida à 
revfsta Veja. 

SENADoR JOÃO MENEZES, como Uder 
-Pronunciamento do Presidente José Samey 
feito, ontem, à Nação. 

SENADOR ANTÓNIO FARIAS, como Uder 
-Pronunciamento do Presidente José Samey 
feito, ontem, à Nação. 

1 .2.5 -Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Prefeito _Municipal de 
Rio Branco, Estado do Acre, do Oficio no S/42. 
de 1987, solicitando a retificação da Resolu

~ çào n• !26184. 

1.2.6.....; Requerimento 

- N9 159/87, do Senador Nelson Cáiri.E:irõ, 
solicitando a designaç~o de uma_ Comissão 
Especial, integradã por 5 membros, com a 
finalidade de realizar estudos e levantamentos 
sobre as ocorrências recentemente verificadas 
em Goiânia, relativas à contaminação de pes
soas por substâncias radioativas. 

1.2.7- Comunicações 

-Dos Senadores Chagas Rodrtgues e Mar~ 
condes Gadelha, de que se ausentarão do País. 

1.3-ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara ri~ 20/87 (n~ 
3/87, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o aproveitamento dos servidores da Empresa 
de Engenharia e Construção de Obras espe
cial SA- ECEX, no Departamento de Estra
das de Rodagem - DNER. Aprovado, com 
emendas. 

- Redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n? 20/87. Apro
vada. À Câmara dos Deputados. 
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-Projeto de Lei da Câmara n~ 35/87 (n~ 
5.532/85, na Casa de origem), que dispõe so
bre a profissão d.e trabalhador de bloco e de
termina outras providências. Aprovado. À 
sanção. 

-Projeto de Resolução no 162/87, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Prata, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados a 
100.000,00 Obrigações -do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

-Redação final do ProJeto de Resolução 
n9 162/87. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n~ 163/87, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Timóteo, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 450.000,oo-obrigações do Tesauro Nado
na!- OTN. Aprovado. 

- Reda-ção fmal do Projeto de Resolução 
n"' 163/87, Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n~ 164/87, que au
toriza a PrefeiJ;ura Municipal de Ubá, Estado 
de Minas Gerais. a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 240.000",00- Obrigações do Tesouro N_açiQ
nal- OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n" 164/87. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Resolução_n" 165/87, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Yátzea da Pal
ma, Estado de Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 77.067 ,õl Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n"' 165!87. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n9 166/87, que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 96.16_7, 717 Obrigações do Tesou
ro Nadonal--OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 166/87. Aprovada À promulgação. __ 

-Projeto de Resolução no 167/87, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Es
tado do Maranhão, a çpntratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 525.159,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9167/87. Aprovada. À promulgação. 
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-Projeto de Resolução n~ 168/87, que au-
- toriza a Prefeitura Mun_icipal de Macaíba, Esta-
do do Rio Grançie do _Norte, a contra~r opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 60.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

- ..:...._ Redação finãl do _Projeto de Resolução . 
n~ 168/87. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n9 169/87, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Salto do Pira
para, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
·ç:ruzados. a 11..457 ,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n• 169187. Aprovada À promulgação. 

-Projeto de Resolução n" 170/87, que 
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janei
ro a elevar, em caráter excepçional e tempora
riamente, o parâmetro estabelecido no item 
DI do art. 2~ da Resolução n" 62, de 28-1 ().. 75, 
modificada pela n9 93, de 11-10-76, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir ore
gistro de uma emissão de 36.730.000 Obriga
ç:ões d.o Tesouro do Estado do Rio de Janelro
OTRJ. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n" 170/87. Aprovada. À promulgação. 

13.1 - Dlscurs~s aPós a Ordem do Dia 

SEIYADOR ÁUREO MELLO- Manifes
tação de apoio ao Presidente José Samey. 

SENADOR FRANOSCOROLLEMBERG
Criação da Fundação Augusto Franco em Ara
caju-SE. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Agra
--varnento da crise das cacauiculturas nacional 

SENADOR LOUR!VAL BAP'llSTA- Pro
grama de ação governamental. 

SENADOR RONALDO A!MGÃO- Apolo 
do IBC para a cafeicultur~_de Rondônia. 

132-Comunicação da Presidência 

ConVOcação de sessão extraordinária a rea
lizar-se terça-feira, dia 13, às 1 O horas, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS 
EM SESSÕES ANTERIORES 

-Do Senador Mansueto de Lavor, profe-
rido na sessão de 22-9-87 -

-Do senador João Menezes, proferido 
--n-a- sessão de 5-l 0-87 

Outubro de 1987 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

~n~ 207 e 208, de 1987 

4-PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

-N•27, de 1987 

5-ATAS DE COMISSÕES 

6-MESADIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

-SUMÁRIO DA ATA DA 63' SESSÃO,

REAUZADA EM 21 DE SETEMBRO 
DE 1987 

Retificações 

Na publicação feita no DCN - Seção 
II- de 22-9-87, página no 2041, 2• coluna, 
no item 1.2.7- Requerimentos 

Onde se lê: 

1.2.7 -Requerimento 

- NQ 146/87, do Senador Humberto 
Lucena e outros, requerendo homenagens 
de pesar pelo falecimento do ex-Senador 
João Oeofas. Aprovado, após usar da pa
lavra o Senador Nelson Carneiro, tendo 
o Sr. Presidente se assedado em nome 
da Mesa. 

Leia-se: 
1.2.7 -Requerimentos 

-N" 147/87, do SemfdorJarbasPas
sarinho e outros. requerendo homenagem 
de pesar pelo falecimento do General Gol~ 
bery do Couto e Silva. Aprovado, após 
usarem da palavra os Srs. Nelson Carneiro, 
Jarbas Passarinho e Mauro Benevides, ten
do o Sr. Presidente se associado a home
nagem em nome da Mesa. 

Na publicação do mesmo Sumário, pá
gina n~ 2043, 2~ coluna, no item 1.3.2 -
Discursos após a Ordem do Dia 

Onde se lê: 

fTAMAR FRAl'ICO- Homenagem pós
tuma a funcionãrios da 1V_Alterosa de Belo 
Horizonte. 

L.eía-se: 

SENADOR fTAMAR FRANCO-, Home
nagem póstuma a funcionários da TV Alte
rosa de Belo Hori2;onte. 
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Ata da 68~ Sessão, em 8 de outubro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Francisco Rollemberg e Meira Filho 

AS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SEJ'/ADORES, . . 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo Peres 
-Áureo Mello- Odacir Soares- Ronaldo Ara
gão - Olavo Pires - João Menezes - Almir 
Gabriel ~JarPas.Passarinho -.Alexandre Costa 
- Edison Lobão :-João LobQ_~ Çha.gas Rodri
gues- Hugo Napoleão- Virgl1io Távora- Cid 
Sab6ia de Carvalho....;.;.. Lavoisier Maia - Marcon
des Gadelha - Humberto Lucena -Marco Ma
ciel- Antonio Farias- Mansueto de Lavor
Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy-Teotô
nio Vilela filho- Albano Franco- Francisco
Rollemberg - Lourival Baptista - Luiz Viàna -
Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José lgnácio 
Ferreira - João Calmon -- Jamil Haddad -
Afonso Arinos- Nelson Carneiro -Itamar Fran
co-Ronan Tito- SeVero Gorhe$ -Fernando 
Henrique Cardoso- Iram S~MaiVa-:-lrapuan Cos
ta Júnior--:- Pompeu de Souza- Ma_yrício Corrêa 
- Meira Fllho - Louremberg Nunes Rocha -
Mendes Canale -:- Rachid Saldanha D_eni - Wil
son Martins - Leite C)1ave~ -:- José Ricba -
Jorge Bomhausen - Nelson Wedekin - Carlos 
Chiarelli -José Fogaça. · --- - -

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
- A lista de presença acusa o comparecimento 
de 56 Srs. Seriãdores. Havendo número regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, comunicamos que serão lidas 
pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

São lidas as seguintes 
Brasília, 6 de outubro de 1987 

Execelentísslmo Senhoi 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federa] 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra e o prazer de me dirigir a Vossa 

Excelência para comunicar que, em virtude da 
minha exoneração do cargo de Ministro de Estado 
da Educação, cuja transmissão ocorreu hoje, es
tou reassumindo o exercício do meu mandato. 

Na oportunidade encarecendo as providências 
que se fizerem necessárias, traflSriiil.O ao_ ilustre 
Presidente meus protestos de consideração e 
apreço. - Senador Jorge Konder Bomahau
sen. 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
MD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, de acordo com o disposto h o art. 43, alínea 
"a", do Regimento Interno,- que me ausentarei 

dos trabalhos da Casa a partir' do dia 1 ~de novem
brO dê i 98~, para breve viagem aO eStrangeiro, 
em caráter Particular. - -

Atenciosas SaudaçõeS 
Brasília, 7 de Outubro de 1987. - Senador 

Olavo Pires, Vice-Líder do PMDB. 
Brasília, 7 de outubro de 1987 

Exçelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado. Feder<)! 

--8enhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, de acordo cóm o disposto no art. 43 , 
alínea "a ·•, do Regimento Interno, que me ausen
tarei dos trabalhos da Casa, no período de 7 a 
16 do corrente mê_s, para breve viagem ao estran
geiro, em caráter particular. 

Atenciosas Saudações, - Senador Odacir 
Soares. 

o" SR. PR,ESID~ (FrancisCO Roliemb.erg) 
-As comunicaçõeS Udas v.ão à_ publicaçao. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
Pelo-Sr. 1 Q-Secretárlo. 

_ ---~~-~eQ~i~te. 

REQUERIMENTO 
N• 158, de 1987 

Excelentíssimo_ Senhor Presidente do Senado 
Federai, 

!':los termos regimentais, requeiro a Vossa Exce
lência a trã.ilscfiçã:O riOS Anais desta Casa da maté
ria publicada na primeira página· do Caderno "B" 
Especial da edição de domingo. 4 de outubro 
de 1987, do Jornal do Brasil, sob o títuJo: "O 
Pastelão do PFL", assinada pelo Jornalista Roberto 
Benevides, a que me referi em aparte a pronuncia
mento do ilustre Senado~ femand.o.Henrique Car
doso, proferido na sessão de 5 de outubro de 
1987. 

Brasília, 6 de outubro de 1987. - Senador 
Pompeu de ~ou_za. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-De acordo com o Regimento Interno, o requeri
mento será submetido ~ exame da Comissão Di
retora. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
--Comunico aos Senhores Senadores que, por 
solic_l~ção desta Presidência, concordam as lide
ranças em transferir, para o dia 29 de outubro, 
quinta-feira, às 1 O horas, a sessão especial desti
nada a hol)lenagear a_rnemória_do Ministro José 
Américo de Almeida, uma vez que a data" anterior
mente fJXada, dia 28, quarta-feira, coincidiria com 

a_ reali?é2ção .de sessão da Assembléia Nacional 
Cons:.ttuinte. · 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Nos termos doart. 44, § 19, b, 1, do Regimento 
Interno, a Presidência propõe ao Plenário os no
mes dos senadores Edison Lobão, Alexandre 
Costa, Saldànha Derzi, Marcondes Gadelha e Cha
gas Rodrigues, para comporem a Delegação "Bra
sileira à 78• Conferêridã Interpariamentar, a reali
zar-se em Bangkoc, no período de 12 a 17 do 
Corrente mês. 

Em votação a proposta. (Pausa.) 
- Aprovadã. -

Ficam os Senhores Senadores autOriZ_ados a 
aceitarem a mlssão. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Roliemberg) 
-A Presidência convoca sessão conjunta a reali
zar-se hoje, às 20 horas e 35 minutos, no Plenário 
da Câmara dos Deputados, destinada à aprecia
ção, em regime de urgência, das Mensagens de 
n(IS 26 a 30, de 1087-CN, referentes aos Decre
tos-Leis de n>?S 2.207 a 2.211, de 1984, respecti
vamente. 

- O SR. PRESIDENTE (FrancísCõ Roliémberg) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a pa1avra ao nobre Senador Albano 
franco, 

OSR. ALBAI'IO FRANCO PRONllNCJA~ 
DISCURSO. QUE. ENTREGUE A REVISÃO 
DO ORADOR. sERA PllBllCADO POSTE
RJOR/>!EI'ITE 

DUrante ci discursO do Sr. Albano Frimco. 
o Sr. Ftanclsco Roflemberg deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena. 

----o SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) -Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jamil Haddad, Uder do PSB. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Nação, ontem, aguardava, da parte de Sua 
Excelência o Presidente da República, um pro
nunciamento que viesse ao -encontro dos reais 
interesses da classe trabalhadora, da classe mé
dia, enfim, que apresentasse um plahejâmento 
no campo s6cio-econõmico, para que se evitasse 
o que estamos, infelizmente, verificando, que a 
classe média, hoje, está totalmente proletarizada, 
sem-condições de manter seu padrão de vida, 
já. que- liberados foram os reajustes semestrais 
e anuais dos a1uguéis, enquanto os salários são 
os mais baixos de toda História de nos_so País. 

Aguardava-se que _Suá Excelênda ·aedarasSe: 
que haveria um reajuste, uma nova política econõ-
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mico-financeira, melhorando o salário da classe 
trabalhadora e da classe média deste País. No 
entanto, Sua Excelência, ao final da sua fala, fez, 
na realidade, urna crítica violenta àqueles que se 
elegeram atrás do Cruzado I e que, na prática,
não estão apoiando seu GovernO. Suã Exce:léncia 
acabou a fala e imediatamente os locutores infor
maram o aumento: infelizmente, não era de salá
rios; era o da gasolina, do óleo Diesel e do gás 
de cozinha. -

O Sr. João Menezes - V. Ex• me permite
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior sa
tiSfação, ouço V. Ex' 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador, 
V. Ex' tem-se pontificado como o grande defensor 
dos problemas da classe pobre e da classe média. 
Só queria lembrar que estamos discutindo um 
novo projeto de CoristftUição. Se o ~rninannos 
atentamente, chegaremos à conclusão de que é 
uma Constituição que só cria obrigações, é uma 
Constituição em que não há, quase, deveres. 
Quer-se obter tudo através da COnstituição, mas 
não se quer criar r_esponsabilidade para se chegar 
ao almejado. Este -é-~m ponto que ainda não 
foi debatido na Constituição, mas que precisa ser 
examinado. Não se pode fazer uma Constituição 
apenas para dar direitos, nela, também, devem 
constar deveres e obrigações. V. Ex" fala no pro
nunciamento de ontem do Presidente da Repú
blica. Eu também ouvi esse pronunciamento. 
Acho que Sua Excelência colocou o assunto da
ramente e deu uma pincelada rápida nas condi
ções que têm sido criadas com o sentido de impe
dir com melhor andamento da sua Administração. 
Sua Excelência falou no Plano Cruiado. Nós, aqu~ 
sobre ele muito temos falado. Inclusive já discu
timos este assunto com V. EX'. Ninguém pode 
negar que o Plano Cru~ào_fez surgir aquela eufo
ria enorme, _de que o grande Partido, o Partido 
da Maioria, o PMDB, aproveitou as vantagens e, 
na dificuldade, fugiu das suas responsabilidades. 
V. Ex!' fala da ordem_ec_o_nômica. Dela_Su_a_ Exce
lência também falou. Ressaltou, ainda, que en
frentou um dos problemas mais graves, que é 
a dificuldade que têm o Norte e Q Nordeste. Este 
problema foi fundamental, foi básico no pronun
ciamento do Presidente da República. V. Ex' sabe 
que, enquanto são dados três cruzado~ para o 
Sul do País, para o Norte e. para o Nordeste 

é dado apenas cruzado. Este é um fato funda
mental que está criando essa desigualdade entre 
os brasileiros. São os brasileiros beneficiados e 
os nào beneficiados_ e é este problema que está 
o Prestdente a enfrentar, ÇQOJ muita_ seriedade 
e com muita dificuldade. Portanto, Sua Excelência 
falou no seu pronunciamento, em linhas gerais, 
o que pretende e até nessa_ ordem económica, 
enquanto que a questão salarial está sendo discu
tida sob a responsabilidade dos Constituintes, e 
não é da responsabmdade, no momento, do Presi
blica. Este é _um fato _que precisa ser anotado. 
Discute-se o salário necessário para o cidadão 
sustentar a mulher, o filho e dez pessoas que 
moram na sua casa - esse salárip é_ feito pelo 
GoVerno 'ria base de um cidadão, E:nquanto o 
Dieese, órgão dos trabalhadores. também, faz o 
quê? Baseia o salário por três pessoas por família 
Ambos estão errados, porque aqueles cálculos 
não representam a reali!=(ade da vida brasileira. 

O de que precisamos, Sr.- Senador, em matéria 
de salário é, r~almente, pagar aqueles que produ
zem, e fazer um salário de acordo com a capaci
dade de cada um. Este é um princípio indispen
Sâvét; é um prlncipfo ·que precisa ser "obtido. Vejo, 
também, a discuSsãO e, certamente, V. _& vai 
defender na Constituinte, sobre a redução de hora 
de trabalho. Vim da União Soviética e o que vi 
foi o Sr. Goi'tiatchev, publicamente, denunciando 
a falta de trabalho do povo ila Rússia, que predsa 
trabalhar e produzir, e em um Estado como o 
nosso. acabamos de ouvir o Seriador Albano 
Franco afirmar: Precisamos produzir, e para pro
duzir precisa-se trabalhar; sem trabalhar não se 
produz". Desculpe a extensào do aparte,- mas é 
que V. EJc!' traz sempre assuntos tão interessantes, 
que faz com que participemos, embora modesta
mente, da sua fala. 

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço V. Ex' 
ao· ãi)arte, iiobre Senador João Menezes, mas te· 
nho a impressão de que estamos vivendo em 
rriundos diferentes. Pela fala de V. Ex", a impressão 
que se tem é que, na realidade, a classe trabalha
dor~ tem -plena condições de sobrevida com o 
salário atual. 

Vemos a diferença de conduta que ocorre neste 
País. QUando a classe trabalhadora, a classe rné
día; fãz uma greve, que é a arma legal para reivin
dicar aumento de salário, é reprimida às vezes 
com violêncÍa. Agora, a Autolatina do Sr. Wolf
gang Sauer diz assim; - "Não vendo, isto é umª 
repressão que faço ao Governo brasileiro". E S. 
Ele", o Senhor P_residen_te_da_República recebe o 
Sr. Wolfgang Sauer, e diz: "Fique tranqüilo, por· 
que vamos permitir o aumento do custo de auto
motores", 

Sr. Presidente, nào entendo lllais, e chego à 
conclusão, e vou repetir, o qUe já diSse no pronun
ciamento anterior: a impressão que eu tenho é 
de que há interesses de determinadas autoridades 
governamentais para que haja uma reação vio
lenta por parte da população para justificar um 
novo golpe militar neste País, porque sem sensibi
lidade não é possível. Vemos, agora, os prôprios 
militares declararem que os seus vencimentps es
tào defasados em. 193%. Qs_ mattares ~ão cida
dãos igu~s a nós, suas esposas vão aos super
mercados e às feiras. 

Dizem que a inflação é de 5%! 
Sr. Prestdente, esse engodo, essa mistificação 

não pode mais continuar, porque a verdade, a 
realidade nua e crua _é que não há mais condições 
de sobrevida para a classe trabalhadora e a classe 
média. 

A proposta do Senhor Presidente da República 
é claramente configurada por um avanço mais 
à direita, que, inclusive, propõe novos corredores 
de exportação, propõ_e que a divida externa seja 
paga através de contrato de risco, enfun, a desna
cionalização total da nossa economia. 

1 odos sabem que as multinacionais pouCo se 
importam com . as condições de vida da popu
lação dos países onde s_ejnstalam; o que lhes 
interessa _é a mão-de-obra baixa, barata, porque, 
se eSSa mão-de-obra Crescer, ela fecha suas por
taS e vai bater em outros costados. 

Tive oporturlidade, há cinco anos, de estar em_ 
Manila: vi hotéis luxuosissimos, vi padrão de vida 
altíssimo de" determinada casta, e vi.90% da popu-
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lação vivendo em palafitas e vi grandes empresas 
multina"cionais, Como-ocorre neste País. 

Sr. PreSidente e Srs. Senadores, o Senhor Presi
dente da República pode ter a certeza de que, 
no dia em que mandar um plano modificando 
a política económico--financeira, essa política so
cial instalada em nosso País hoje, que é uma 
política anti-social, neste dia terá o meu apoio 
irrestrito: votarei todas a$ propostas que venham 
benefldar e melhorar as condtções de vida da 
população. 

Agora, a partir do momento em que o mais 
baixo salário mínimo-da História deste País está 
registrado e S. Ex.', após o pronunciamento, como 
repeti, sai do video e entra o locutor com, aquela 
belíssima voz, tipo Meira Filho, nosso q_uerido s~ 
nadar, com essa voz própria de grande locutor, 
e dtz: "Estão majorados, a partir da meia-noite, 
o preço dos combustjv~is e do gá? _d~ _cçzinha". 

O Sr. João Menezes - V. ~me concede 
um contra:apélfte, rioJ?re Senado~?_ 

O SR. JAMIL HADDAD - t: .sempre um 
prazer ouvi-lo. 

O Sr. João Menezes - Eminente Sena
dor, este é um assunto da maior gravidade, por
que sabe V. EJc!' que essa política social que defen
de, dizendo que o salário mínimo é o_ma,is b<;~:ix.o 
na História do País, não é bem assim, porque 
o salário mínimo tem subido, não como devia, 
mas gradativamente, sobretudo no Góvemo do 
PresidenteJ_osé Samey. Mas há um fato Cp.le quero 
repisar aqui, n-esta Casa: V. EX'- bá Cle ver_ificar 
que tudo está-se obtendo aqui sob pressào. E 
essa pressão são as greves diárias. V.Ex• verifica 
que, neste Pais, acaba greve numa semana e na 
outra semana entra outra. Todas as classes sociais 
estão fazendo greve seguidamente e isto, em eco
nomia política, se chama a ação de um sindica
lismo revolucionário. E esse sindicalismo revolu
cionário está praticando greves diariamente, urna 
por cima da outra, para chegar àquele ponto final, 
que seria uma greve total para a destrutção do 
poder, para destruição das forças que cornanàam 
o poder. Este é o objetivo finaL V. Ex" está ferindo 
um assunto do maior interresse, rrias, creia V. 
Ex", mutas vezeS, esSes que fomentam as graves 
são os verdadeiros trc:~bal_hadores capitalistas. Eles 
não ·apareCem nas cabeças- das grev_es, porque 
essas greves são Subteriâneas e pouco a pouco 
vão solapando todo o programa social deste Pais 
como, por exemplo, a greve bancária, que durou 
quase doze dias, nos quais o País parou. E por 
que isto? Porque há uma orientação segura, bem 
organizada, para desestabilizar e criar condições 
de dificuldades para o Pais. Esta é a grande reali
dade que existe e que quero deixar expresso no 
brilhante descu{so de V. EX, pois sei que suas 
teses são feitas e defendidas com a melhor inten
ção e patriotism9. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
João Menezes, V. Ex" há_ de convir que a greve 
do ·outro lado não é comentada, que a partir do 
momento em que a indústria fannacêutica deseja 
aumento dos produtos e os retira das prateleiras 
das farmácias, ela está fazendo uma greve contra 
a população, e o Governo recu.a e dá o aumento 
que a indú~a farmacêutica deseja. 

Quando o Sr. Wolfgang Sauer diz: "Não vou 
mais entregar automóveis; vou recuar, mas é uma 
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advertência ao Govemo",_sabendo que, atrás_dig.. 
so, deixará desempregados milhares de br.asilei
ros, o Senhor _Presidente da República recebe a 
advertência e lhe diz qu_e continue_ a entregar, por
que o preço será reajustado de acordo com o 
que foi pedido. É uma greve! 

Quando, no Plano Cruzado I, estipulou-se o pre
ço da carne a 280 a arroba -acordo de _cavalhei
ros-a carne sumiu. No entanto, o que s_e dizia 
era que só se venderia c.om ~gio. É uma _greve! __ 

A população sofre as conseqüências dessa gre
ve do setor econômico. Corn ~se~ aumentos, 
o seu salári_o~ já extremamente _baixo, cad~ vez 
se avilta mais. . . _ 

Nobre Senador João Menezes, V. Ex", como 
todo Senador, deseja o bem-estar da população 
brasileira. Este é um momento de reflexão profun
da, um momento sério. 

O St. João Lobo - V. Ex- me permite um 
aparte? 

O SR. JAM.IL HADDAD - Darei o aparte 
com a maior satisfação. _ __ 

Sr. Presidente, não quero usar este argumento 
para dizer que estou quererido insuflar a, b, c, 
ou d, ainda mais porque houve uma reação nessa 
mesma área contra o programa do Partido Socia
lista Brasileiro. 

Lemos nos jornais que os estudos feitos pelas 
Forças Armadas demonstram que há uma defa
sagem nos seus vencimentos de 193%. Estou 
apenas exemplificando. E na Classe trabalhadora? 
Entao, a informação que se tem, segundo o Jor
nal do BrasD, é que está correndo dentro dos 
quartéis um panfleto recriminando a política eco
nômico-fmancelra. 

Sr. Presidente, quero deixar bem claro que sel 
que todos os Srs. senadores aqui têm o interesse 
de ver a melhoria da popu1ação brasileira. Mas, 
às vezes, a ética é diferente. É a ética de uma 
pessoa que viveu politicamente sempre dentro 
de wn Partido, chamado Partido Socialista Brasi
leiro, que deseja, na realidade, a mudança estru
tur~l da sociedade, através de beneficias à popu
laçao e contra o estado de miserabilidade em 
que ela se encontra. _ _ ___ _ 

Antes de encerrar, já que V. EJr me al;rta, Sr. 
Presidente, eu havia concedido um aparte ao no
bre Senador João Lobo, e ouço S. Ex~ com a 
maior satisfação. 

O Sr. João (obo - Nobre Senador, serei 
breve. É_ evidente que não tenho procuração do 
Sr. Wolfgang Sauer nem tenho a ingenuldad_e de 
não entender as coisa,s;, tão __ clar_as como estão 
postas. Mas eu perguntaria a V. Ex!:-qual seria 
o modo ou o meio que o Sr, Wolfgang Sauer 
deveria usar para que a sua f~tma não fo_sse à 
falência, pois a mesma está, como ele demons· 
trou, sempre batendo em vermelho pelas vendas 
dos carros novos efetuadas? Ele está no seu direi
to. Mesmo que V._ EX" chame_i_s_so dê greVe~ -enten
do que lhe assiste também o direito de fazer greve. 
Não só a classe pperária deve ter o _diieito de 
fazer greve. Os empresários, quando prejudica
dos, devem também ter modos e meios de dizer 
que não querem mais vender. Ele rião está forçan
dp, não está pedindo ágio, não es_tá pedindo outra 
modalidade qualquer de contravenção, está ape
nas dizendo: "não vou mais fabricar, porque a 
fabricação me dá prejuízo". Ninguém é obrigado 

a faz~r as coisa$. a não ser coagidos pela lei. 
o Sr., Wqlfgang sauer nãO é obrigado a vender 
carros nov.Qs a ninguén}._ Não .há uma lei que 
o obrigue e ele diz: "Não_ cíuero .m_ais produzir 
e pronto! A produção me dá prejuízo''. ~evidente 
qye é umci forma d~ protesto, de advertência que 
ele faz às autoridades econômicas deste Pais:_Eie 
diz: "sem esse reajuste eu não posso fabricar". 
C_omo não poSSo fabricar, não posso subir o pre-
ç_o~ então, _deixo de fabricar". Evidentemente, sei 
que V. Ex!' vê .. a questão sob outra ótica. V .. EX' 
é~:U]Tl_ -9omef!l_que sempre viveu, como disse, no 
P:artido Socialista_ ~ _tem uma óti~ diferente da 
!Tiinha, que sempre- fui um empresário. Aplaudo 
a intenção que V. tX faz no. s_e_u pronunciamento. 

O SR. JAMII: HADDAD - Nobre Senador 
João Lobo, coloquei que é uma greve, também, 

- porque só se fala em greve do trabalhador. É 
uma greve; 1\ diferença substancial é uma ,só; 
é que, quando o trabalhador faz greve, é recebido 
pela polícia. O trabalhador em greve é recebi<:fo 
pela policia. O empresário é rec;:ebido pelo Presi
dente_da República com pompas. E a única dife
renç~. O ~~alhador, para_conseguir 200 cruia~ 
dos de aumento de salário, faz greve e é recebido 
pela polícia. Para receber o aumento de 30%_ no 
preço dos carros, é recebido pelo Senhor Presi
dente da República, o Presidente da Volkswagen 
e da Ford. 

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

O SR. JAMIL HADDAD - Com a benevo-. 
Jência do Sr. Presiden_te,_ OIJço o· aparte de V. ~ 

O Sr. JiitaliY Magalhães-Apenas para dizer 
que-:cúiiferença, também, é outra: quando o traba
hador faz greve, é porque ele está trabalhando 
com o seu salário no vermelho. EJe não pode 
deixar de trabalhar. O _erripresário pode deixar de 
fabricar, deixa:r a fábrica e tUdO bem. Logicamehte 
que haverá um prejuízo. Agora, o trabalhador pre
cisa lutar para ter o direito de trabalhar. Então, 
ele está no vermelho há muitos anos e com prejuí
zos s-alariais muito altos. 

O SR- JAMIL HADDAD - O aparte de V. 
Ex!' é extremamente procedente e enrique_ce, in· 
clusive, o meu pronunciamento. 

Quero deixar bem claro, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores; que há necessidade de empenho na 
política-ecoriõmico-financeiro-$0dal, porque não 
é mais passivei, Sr. Presidente, já estamos cansa~ 
dos de ouvir que somos a sétima ou oitava econo
mia do Mundo. No entanto, de cada mil crianças 
que nascem, 247 morrem até õs dois anos. 

-Sr, Presidente, sei que esses contrastes fazem 
mal a todos que aqui estão e são, na realidade, 
a semente para que, talvez, possa germinar uma 
discórdia violenta entre os diversos segmentos 
da sociedade, o que, sinceramente, não deseja
mos. 

Este é uffi ffiomento, Sr. Pr~sidente, de uma 
séria reflexão, e neste sentido, é o pronunciamen
tO" que fiz, hoje, nesta Casa, e não o faço apenas 
como critica. Faço tun pronunciamento no sen
tido-de que todos reflitam sobre a situação atual 
no campo social do nosso País, para que juntos 
possamos encontrar uma saida, para que amanhã 
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possamos dizer orgulhosamente que contribuí· 
mos para o bem-estar da população brasile[ra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR.-PRES_IDENTE (Humb~~ l,.ucenã) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 
V. Ex" dispõe de 15 minutos. 

O SR. RCIY BACElAR (PMDB- BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr._Presidente, Srs. 
Senadores: 

A Nação inqueita, perplexa, ouviu ontem maiS 
wna fala do eminente Senhor Presidente da Repú
blica. Sua ExCelência se autoconfessa, faz uma 
confissão explícita do desastroso Governo que 
vem realizando no País. Queixam-se de tudo e 
de todos e, ao mesmo tempo, dá a entender que 
inspira cuidado, proteção, protecionismo. Além 
do mais, pretende, mais do que nunca, o apoio 
global da Nação, como se esSe apoio lhe viesse 
faltando, para que possa proliferar os seus des
mandos, a sua incompetência, a sua ineficiência 
e continuar a mistificar a opinião pública e, ao 
mesmo tempo, penalizar o povo brasileiro com 
aumento de tarifas dos serviços públicos, de im
postos, arrocho salarial, e, como prêmio de sua 
fala, a autorização para o reajuste dos combus
tíveis, trazendo mais dificuldades para a popu
lação pois essa medida tem como efeito b aumen
to de todos os gêneros e de toda a produção 
do País. 

Poderia- ãpl-ofundar-me neste pronunciamento 
de a9orã, como acredito seja o dever dos hom.ens 
públicos no sentido de analisar sev. con:te~do; po
deria dizer que Sua Excelência, nesse pronuncia
mento, fala de tudo, é enfadonho, tenta, inclusive, 
intimidar ()S Constftuintes, quando diz claramente 
- são palavras de seu pronunciamento: 

"E-;-t1este momenfo, -que é um momento
decisivo, eu quero (Eu quefo!), eu necessito 
de um apoio explícito para levar a bom termo 
o processo da transição democrática e asse
gurar o desenvolvimento econômico do País, 
que não pode ser interrompido." 

Mais adiante, Sua Excelêncio;~~ coroo e. _querer 
endeusar-se cada vez mais como donatário da 
··capitania do Maranhão", quer fazer isto effi rela~ 
ção ao Bras~, _diz textualmente: 

E eu espero a colaboração dos partidos 
e dos parlamentares -.e lenho absoluta certeza 
de que eles não f~ltarão ao Brasil. 

Mas, na consciência, acredito que SUa -EXce
lência pretendia dizer "ao Samey". 

O Sr. João Menezes- Permite-me V. Ex" 
wn aparte? - -

O SR. RCIY BACELAR - ComO disse antes, 
gastaria de me aprofundar neste pronunciamen
to._ Entretimtõ, -vou esperar o pronunciamento da 
Direção do meu Partido para voltar a analisar com 
mais profundidade esse melancólico discurso. 
Em face disso, eminente Senador e Lider da Fren: 
te !Jberal, não lhe concedo, no momento, o aparte 
para tratar deste assuntO, mas voltarei a ele logo 
depois que o meu Partido se pronuncie, para que 
possamos, juntos, analisar o discurso do eminen
te Presidente da República. 
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O Sr. João Menezes- Nobre Senador Ruy 
Bacelar, gostaria de fazer urna referência a V. Ex". 

O SR. ROY BACELAR - Peço escusas a 
V. Ek,""'pois este não_é _o_m_e.uJe:itio. 

O Sr. João Menezes - Não estou_ acredi
tando, Ex". 

O SR. RUY BACELAR - Mas eu me escuso 
a lhe dar o aparte, para não tratar deste assunto, 
porque acho que é melancólico, inclusive, para 
a Nação brasileira. 

O Sr. João Menezes- Quero apenas elogiar 
V. EX' V. Ex" foi uma_ da_s pessoas que sempre 
combateu o Presidente sempre cobateu o Gover
ri.O. V. Ex• foi aberto. Agora não é possível o PMDB 
s_er Governo e não conceder um aparte. (sto não 
pode. 

O SR. ROY BACELAR -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, no dia 26 de agoSto Ultimo eStive nesta 
tribuna, como representante do Estado da Bahia, 
para defender a inadiável necessidade de se con~ 
ciUir a planta de ácido forfórico da Caraíba Metais 
em meu Estado. Naquela oPortunidade os pou
cos dados disponíveis fundamentaram de uma 
maneira, a meu ver, irrefutáVel, OS argumentos 
por mim aduzidos em favor de um projeto de 
extrema importância para o Nordeste e para o 
País. 

Hoje, decorrido ião pouco terriPo, volto à defe
sa. agora mais convicta e ardorosa, __ do projeto 
anteriormente referido. E o faço pressui"óSO, Pois, 
por um lado novos e conclusivos estudos me 
chegaram às mãos e, por outro ]ado, novas e 
recentes investidas do Governo Federal no sen
tido de privatizar" a Caraíba Metais certamente in
viabilízãriam dé imediato- ó prOjeto de conclusão 
da planta de ácido fosfórico, objeto de nosso plei
to. Tais fatos nos obrigam a correr contra o tempo 
na defesa de nossos legítimos interesses, antes 
que decisões nem sempre fundadas em critérios 
técnico-econôm!co-polfti,cos maiores acabem 
por supultar definitivamente nossas esperanças, 
levando de rOldão os interesses do Nordeste e 
do País no assunto. 

Foi-nos encaminhado um "Estudo de viabili
dade do Projeto de Ácido Fosfórico da Caraíba 
Metais", elaborado pela Fundação CPE-=- Centro 
de _Projetes e Estudos, órgão da Secretaria do 
Planejamento, Ciência e Tecnologia de nosso Es
tado. As conclusões de tal estudo indicam as con
diçQes básicas que fundamentam e justificam a 
retomada do Projeto. São elas: 1) .disponibilidade 
de _ácido fosfórico em quantidade suficiente e a 
preço _subsidiado, uma vez que representa sub
produto da planta metalúrgica _da própria Caraíba; 
2r disponibilidade de rocha fosfática na região, 
com características ideais (teor médio de {osfatp 
da ordef!l de 18%, acima da média nacional que 
se situa entre 5 e 13% )_e em quantidade suficiente 
para suprir a demanda nos próximos 20 anos_; 
3) existência de tun bom mercado regional para 
fertilizantes fosfatados, já superior à própria capa
cidade de planta da Caraíba; 4) adequação técnica 
do fertilizante ao tipo de solo da região e, por 
fim, sr a verificação da viabilidade econõmico
financeira:_do projeto, que podet:á ser concluído 
obtenQ_Q-..Se. uma taxa de retorno bastante atrat;iva. 

Além desses argumentos é preciso não se es
quecer, numa ótica macroeconõmica dos interes-

ses regionais e nacionais, de que já foram investi
-dos, é bom que se diga, US$ 43,5 milhões no 
errtpr'eendimento e sua paralisação ou a opção 
por uma planta_ similar em outras regiões signlfi~ 
Cam um prejuízO irreparável para o País. E miilha 
voz de alerta já se fez ouvir nesta Casa, ·sr. Presi
dente e Srs. Senadores, denunciando o vergo
nhoso desperdíCio de recursos públicos, caso se 
faça opção pela implantação de projeto análogo 
no Sul do País, a um Gu!itQ deUS$ 75 milhões, 
somente a planta industrial, montante que se ele
vará a US$ 250 milhões; incluindo os custos ne
cessários relativos à planta mineral. 

A conclusão da planta consolidaria, vale ainda 
registrar, a natura_! vocação do Nord.este para um 
Pólo de Ferti1lzantes, integrado no eixo Bahia-Ser
gipe pela produção dos três nutrientes básicos 
(NPK) ·para a indústria de fertilizantes, de alto signi
fic;-~àº-_eçonômico para o desenvolvimento das 
fionte_iras_ªgrícolas da região nordestina. 

Oúiro fantasma, porém, ronda nossa luta e nos
sas ·expe<::tativas pela reativação do projeto de áci
do fosfórico da Carãíba MetaiS. ConfOrme men
cionamos-anteriormente, estaniós cientes de que 
o Governo Federal, através de seu "Programa de 
Privatização", elaborado pelo "Conselho Intermi
nisterial de PrivatizciÇão", Tncluiu a caraíba Metais 
na listas das empresas a serem privatizadas. Se 
tal vier a acontecer,_ poderá perder o Nordeste 
niafs ·essa-chance histórica de consolidar seu pólo 
de fertilizantes, estritamente vinculado as suas ne
-CeSSidades ~egionais. 

~ Sr. Presidente, Srs~ Senadores, é nosso dever 
de representante da região e, sobretudo, de brasi
leiro,_. questionar profundamente a privatização da 
Caraíba Metais. i::_ muito simples incluí-la numa 
lista, aduzindoKse talvez o fato de que seja uma 
empresa deficitária. É preciso, antes de tudo, co
nhecer os relevantes motivos pelos quais ela apa
receu no cenário nacional e por que ela constitui 
hQje um empreendimento ainda deficitário. A cria
ção da Caraíba Metais é fruto é bom que se digã 
e .é. bom que os Srs. saibam de um gi_gantesco 
esforço, levado a efeito na década de 70, de substi
tuiÇão de importações de itens Imprescindíveis 
e ~stratégicos ao_ desenv9lvimen_tç do País; no 
caso ·em questão os nãO-ferrosos, e, no caso-espe
cifico, o cobre dotando-o, ao mesmo tempo, da 
tecnologia necessária ao aproveitamento de tais 
recUrsos, abundantes em sua vasta fronteira mi
nerªl_._ Es_se_e_sforço se traduziu na aplicação de 
altos investimentos, a duras penas gerados pelo 
contribuinte. 

Que condições adversas de mercado têm, hoje, 
_ _mantido os preços de seus produtos abaixo dos 
patamares necessários ao seu equilfbrio financei
ro, é um fato; mas, por essa razão, transferir à 
inldatiVa privada um empree-ndimento dessa 
magnitude, que envolve investimentos da socie
dade brasileira e wn corisiderável aceiVo tecnoló
gico acumulado, num setor altamente estratégico 
para a economia nacional, parece-nos uma atitu
de, no mínimo, desprovida de bom-senso e, so
bretudo, de patriotismO~ 

Por essa razão Sr. Presidente, espero contar 
cbm o apoio de meus nobres Pares, sobretudo 
d~:> _de minha região, nessa luta pela exclusão 
da Cara:Jba MetaiS da lista das empresas privati
záveis. Se m~ p~nnitem uma comparação, seria 
algo semelhante a postular a privatização da Pe-
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frobrás numa eventual <;onjuntura financeira ad
versa. 

Um outro pleito em favor de meu Estado e 
do Nordeste trago, agora, ao conheciment~ desta 
casa: Analisa-se ainda; neste mol"nento, a melhor 
localização para uma planta de amõnla a ser im
plantada pela Petrofértil. Três alternativas estão 
erri fase de estudo, mas uma quarta se afigura 
como técnica e economicamente viável: o Solo 
Pet.roquimico de Comogaré._ Muitas e RQnderáveis 
são as razões: -

1) o menor investimento inicial - US$ 
108 milhões, se comparado às demafs alter
nativas, e é bom que se diga as outras três 
alternativas situam-se em laranjeiras, Sergi
pe; Paulínea, São Paulo, Sepetiba, Rio de Ja~ 
neiro, sendo que, em Laranjeiras, Sergipe, 
seria de 120 milhões de dólares; em Paulinea, 
São Paulo, seria de 184,6 milhões de dólares 
e em Sepetiba, Rio de Janeiro, 190,1 milhões 
de dólares. 

2) o menor custo operacional, estimado 
em US$ 31,7 inilhões/a"no e menOr custo 
de distribuição, estimado eni liS$ 10,0 mi
lhões/ano, também comparado às outras ai~ 
temativas; 

3) a maiortãxa interna de retorno, em torno 
de 14,57% a.a., a única que supera a taxa 

_ de_atratividade mínima de 12% a.a. adotada 
pela Petrobrás, para a viabilização de seus 
projetÕs; -

4) aproveitamento integral de toda~ infr&-_ 
estrutura do Pólo de Camaçari, no que diz 
respeito sobretudo à proteção ambiental, e 
sistema rodoferroviário e -i:le autos--transpor~ 
tadores; 

5) aproveitamento integral das modernas 
instalações do Porto de Aratu, em meu Esta
do, adequadas ao manuseio especial de tais 
produtos. Disponibilidade energética ade
quada e suficiente e possibilidade de aprovei
tamento da infra-estrutura administrativa, de 
manutenção e de pesquisas já existentes na 
área. 

Do ponto de vista macroeconômico, Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, sabemos da necessidade 
de se investir no setor de fertilizantes, se não qui
sermOS -correr risco -de recorrer inevitalvelmente 
e a curto prazo, à importação. Na atual conjuntura 
económica, decisões criativas do Poder Público 
devem Jev:ar em conta, por um lado, a imperiosa 
neceSsidade de se produzirem tais insumos e, 
põr outro, a conveniência econôrilica de fazê-lo 
pelo caminho menos oneroso para o País. As 
razões acima aduzidas nos mostram que esse 
caminho nos conduz a Camaç_ari, a alternativa 
que, pelõs menores custos. viria su-prir a derriarida 
regionaJ, exportando os excedentes para as de~ 
mais regiões do País, via porto de Aratu. 

Ao finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ 
ratifk:affios nosSa convicção de que, levando nos
sos anseios ao conhecimento desta Casa, estare
mos alertando àqueles a quem compete tomar 
tais decisões, para que elas sejam tomadas com 
o elevado discernimento que a situação requer. 
Estamos convictos, ao_ mesmo tempo, de que 
a conclusão do projeto de ácido fosfórico da Ca
raíba Metais; a viabilidade da irrlplantaÇão da plan-
ta de airiõriia em Camaçari e a luta pela não 
privatização da Caraíba Metais são ações de extre~ 
mo interesse para a economia do Nordeste e, 
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pelo que s_obejamente demonstra.mos, de inte
resse para economia do País como um todo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muitp 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceila) -
Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
a Presidência deseja chamar a atenção dos Srs. 
Senadores para o disposto no art 16 , item X. 
alínea d do Regimento: 

"a recu~ de permissão para apartear será 
sempre compreendida em caráter geral, ain
da ~~e proferida em relação a um só-Sena
dor. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin, como üder do PMDB. 

O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB - SC. 
Como Líder, sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, serei_absolutamente breve. 

Na sessão anterior deste Senado da República, 
o eminefifé SefiaãoYJOãó/Weiri..éiéS;-rtó exercido 
da. liderança do PFL, solicitou a pubUcação nos 
Anais da Casa de uma nota do seu Partido, o 
PFL. fazendo críticas ácidas, cáusticas, contra o 
Ministro Raphael de Almeida Magalhães, do meu 
Partido. 

Na edição da Revista VEJA de domingo passa
do, o Ministro Raphael de Almeida Magalhães, 
num reJato muito claro, multo_ oj:ljetivo, como é 
do estilo de S. Ex•, dá uma entrevista na qual 
S. EX' fala das suas relaç~s com o Partido da 
Frente Liberal. Quero solicitar exatamente isto: 
que se faça também a publicação desta entrevista, 
deste relato do Ministro da Previdência, nos Anais 
da Casa. 

Era apenas isto, Sr. Pre:sidente. 

DOCilMENTO A Q(JE SE REFERE O SR. 
NELSON WEDEKIN EM SEU DISCaf?SO: 

Entrevista: Raphael de Almeida Magalhães 

O PFL SÓ QUER ~REGO 

O confidente de Ulysses Quimarães 
parte para o ataque e acusa o PFL de 

simular disputas políticas para 
aumentar seus cargos no governo 

Por Luciano Suassuna 

O advogado Raphael de Almeida Magalhães, 
56 anos, que assumiu o Ministério da Previdência 
e Assistência Social há vinte_ meses, atravessou 
a semana passada no centro da tormenta- POlíticã. 
do governo. O PFL cobiçava sua pasta, onde estão 
d[sponíveis milhares de empregos públicos. O 
presidente José Samey passou a da_( sinais de 
que planejava decapltá-lo desde que estourou o 
escândalo da compra de 328 apartamentos para 
altos funcionários do lnamps e, !'}uma ()peração 
de última hora, o próprio Raphael ffiobilizou um 
grupo de dezesseis governadores do PMDB para 
divulgar um manifesto em socorro de sua gestão. 
A saída de Raphael do ministério pode apaziguar 
as pressões pefelistas- mas também pode levar 
seu padrinho politico; o-deputado Ulysses Guima
rães, a uma ruptura com o governo. 

''O PFL é o partido dos estadistas dÔ f:unrural", 
acusa Raphael de Almeida Magalhães, referindo
se àquele pequeno funcionário da Pre_vidência 
que, recebendo um salário que valia entre 4.800 
e 12.000 cruzados, é encarregado de distribuir 

be:ner!d~e guias de atendimento nas pequenas 
cidades do país- e se transforma: no cabo elelto
ral_gratuito de bOa parte dós políticos brasileiros. 
''ChegãffiõSaUm quadro dramático", ironha Ra
phael. "Um político diz assim: 'Se não me fizer 
Jaguaquara, eu rompo'". Casado, uma filha, Ra
phael de Almeida Magalhães tem uma l;>iografia 
para:lela à-- do pfesidente José Samey --:- ambos 
viveram situações bastante semelhantes ao longo 
~e suas carreiras, ainda que em campos opostos. 
As vésperas do movimento IJl.llltar de 1964, Sar
ney militava na bossa nova da UDN, uma corrente 
mais moderada no interior da legenda que reunia 
os consetvadores do país - Raphael, abrigado 
na mesma sigla, era vice-govemador de Carlos 
Lacerda e fgi um dos alto-falantes mais pOderOsos 
do golpe. Mais tarde, Samey se tomaria presidente 
do PDS, enquanto Raphael migraria para o PMDB, 
no qual fez uma bem-sucedida carreira sob os 
estimulas de_Uiysses Guimarães. Na semana pas
sada, Raphael deu a_ seguinte ~_l)trevi$_ ª ~b:_ 

O DINHEIRO DESPERTOU 
- -· A GUlA DO PFL 

VEJA - O /JI1injstério da Prevídênda sempre 
teve fáinâ de ier Pfõblemátíco .. Hoje em dia~ no 
entanto, ele tem despertado especial interesse do 
PFL. Por que a Previdência se tomou um cargo 
fãi.iâiSputado? - · 
~aphael- É um problema· de caixa. Quando 

T~ncredo Neves foi organizar o ministério, a Previ
dência sobrou - havia a convicção -a e <Fie i1ão 
passava de um tremendo saco sem fundo. Tinha 
genrecp:re.;__dizta que o déficit da Previdência inviabi
liZaria o novo governo. Ninguém queria a Previ
dência, muito menos a Frente Liberal, que havia 
§ido cº·autor~_.fl<? c:aos ~ da desgraçc} qu~ se 
instalara no ministério. O Waldir Pires entrou co
ino um coitado que vai para o sacrifício. Mas, 
no meio da sl!a gestão, as coisas começaram 
~ melhpl;'êl;r. _Qu.anc;lo"ele salu, eu as~urrii com um 
saldo de 3,6 milhões de cruzados. _No ano passado 
ô sàldo _continuou subindo_.._ fecham9s o período 
com 20 nlilhõ.es de cru:tados, e hoje estamos 
com 120 milhões de cruzados. De repente, depois 
que o dinheiro apareceu, o _PfL re<:uperou a gu]a 
pelo ministério. 

VEJA- O senhor acusou o-Ministro das Minas 
e Energia, Aurelian_o Chaves. de pedir cargos em 
plena crise da Aliança Democrática. Como foi is
so? 

Raphael- O ministro me surpreendeu fazendo 
pedidos na hora errada. Tmhamos feito uma via
gem juntos para a plataforma de Enchova e quan
do voltávamos fiCamos sabendo_ que o Jorge Bor
n_haY.s'ª'~ ainda ministro da EducaçãO,_ estãva 
criando um casa Sem saber da crise que o PFL 
produzia, conversei com .o_ Aureliano sobre a im
portância de ele ter um encontro com o deputado 
Ulysses Ouimarães para procurar um entendi
mento. Depois, já em Brasília, recebi um telefo~ 
nema do Aureliano, e achando .que se tratava de 
uma extens_ão da conversa do avião, fui logo di
zendo que j~ havia falado com o U1ysses e que 
ele seria procurado para discutir. O ministro Aure
Iiano ficou meio reticente, disse que ia ver como 
se daria essa conversa e adiantou que não era 
para isso que havia ligado. Ele cobiava a situação 
çle uma funcion~ "Pedi para você ver a situação 
de uma Maria não-sei-das-quantas, de um muni-
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cípio da Paralba, e tenho a informação de que 
ela Vai ser dispensada do Funrural", disse ele. 
Fiquei chocado pelas circunstâncias em que a 
conversa se passou. O governo vivia a sua maior 
crls.~ e_ ele s(Lqueria saber de Funrural. 

VEJA - Na sua opinião qual foi o motivo da 
saída doM!nistroJorge Bornhavsen e da sua briga 
com o PMDB? 

RAPHAEL- A razão determinante foi o fisiolo
gismo. Um ministro de Estado, com um enorme 
problema de Educação no País, fica atorm_en
tando o pobre do presidente da República com 
coisaS menores.- Isso degrada a vida pública. O 
Ministro Bornhausen tomou su~ decisão a partir 
do conhecimento da nomeação do vice-gover
nador de Pernambuco para a Sudene. Então, o 
motivo determinante _do comportamento do PFL 
foi uma questão fisiológica: uma questão de em
prego. A nomeação afeta o ex-ministro Marçq Ma
de! e essa foi a trama .. Pura_ ouestãO de carÇJos, 
em desrespeito à política do Presidente. DePois, 
quiseram dar uma cobertura de nobreza para um 
gesto espúrio. 

MACIEL DEU FUNRURAL 
AOS MALUFISTAS 

VEJA- O senhor condena oMinistroAureliano 
e o Bornhausen. Como define o Senador Marco 
Maciel? -

RAPHAEL- Ele é um estadista dQ FJ,lt1rural. 

VEJA- Como assim? 

RAPHAEL- Quando cheguei no Ministério ha
via uma regra estabelecida por Tancredo. O depu
tado federal mais votado do município, que per
tencesse à Aliança Democrática e tivess_e votado 
em Tancredo Neves tinha o direito de indicar o 
representante do Funrural, que é a pessoa creden
ciada pelo Governo para prestar serviços nos mu
nicípios onde não há posto da Previdência. Era 
um critério objetivo cuja indicação era política. 
O Funrural foi criado em 1977 e, por isso, os 
representantes_ foram indicados pelo PDS até 
1985. Com o novo critériO, saíram alguns repre
sentanteS do Funrural_do PDS para novas indica
ções do ?MDB. Aí, quando o Senador Marco Ma
dei assumiu a Casa Gvil, na mesma ép"oca em 
que assumi a Previdência, ele introduziU' um novo 
critério: não precisáv-a ter votado em Tanc:redo 
para indicar cargos no Funrural. Bastava ser da 
Aliança Democrática Maciel usou_ esse novo crité
rio para atrair os parlamentares do PDS que ha
viam votado em Maluf. Foi essa a primeira ação 
que vi ele fazer no Ministério. A partir daí syrgira 
dificuldades. -

VEJA - Que tipo de dificuldade? 

RAPHAEL-Toda vez que saía alguém do Fi.m
rural vinha a reclamação do palácio: "Não pode 
mexer porque está tirando gente do PFL". Na 
Parai~:? a, por exemplo, o Governador T arcísio Bu
rity tinha o direito de fa_zer 94 indicações, portanto 
esse seria o número de pefelistas que lriam sair. 
Então foi um deus-nos-acuda. Em Alagoas o 
PMDB não_ til}ha nada porque toda a estrutura 
do Fu~f't:l:r~_ havia sido montada pelo PFL, com 
o nome de Ai ena- e PDS. O Senador Ouilfierme 
Palmeira então foi ao Presidente Samey se queixar' 
e. dizer que eu o estava ~_errotando na eleição. 
Por que eu o derrotei? Porqu~ eu tinha aplicado 
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o critério do mais votado. O intermediário de toda 
essa démarche era o Marco Maciel, da Casa Ovil. 
Eu sentia uma sensaçáo de inuti1id?lde. Eu tinha 
vergonha de ver o chefe da Casa Civil, o Prestdente 
da República, os deputados, todo mundo tratando 
das nomeações nessa coisa menor que é o Funru
raJ. Então propus um concurso pat"a o Funrura1. 
Falei por três vezes e Maciel não aceitava esse 
processo. 

VEJA - Nessa questão do Funrural, o PMDB 
é mais ético que o PFL? 

RAPHAEL - EU acho que todo esse método 
do Funrural é antiético. Ta_hto para as iridicações 
do PFL como para o PMDB. Por que o PMDB 
luta para colocar alguém no Funrural? É porque 
há alguém do PFL no lugar. Mas é evidente que 
o PMDB é multo mais sensível à tese do concursO 
para entrar no Funrura1 que o PFL. Eu nunca 
tive dificuldades em propor ao PMDB essa tese 
de concurso para agentes do FunruraL Isso por
que o PMDB tem uma história política muito mais 
calcada na opinião pública que o PFL. Enquanto 
o PMDB se fez na oposição, e portanto junto à 
opinião pública, o PFL nasceu no interior do apa
relho do Estado._ São_ gêneses distintas. O PMDB 
é muito sensível ao clamor público. 

VEJA - O Presidente Samey Interfere direta
mente em afguml!s nomeaç~s do Funruia/? 

RAPHAEL- É: o caso de Jaw,taquara, um mu
nicípio politicamente pertencente ao Líder do PFL, 
José Lourenço. Em 1982 ele foi o mais votado 
e, agora, só obteve o quinto lugar. Então, pela 
regra. vemos que ele não tem o direito de indicar 
ninguém. Ele perde para o Jutahy Júnior, que 
é do PMDB. Acontece que quando saiu o lndlcado 
doJutahy para o Funrural deJaguaquara criou-se 
uma crise. Eu intercedi di.zend_o ao Palácio do 
Planalto que preferia, legalmente, o indk:ado do 
JutahyJúnior, pois chegou à frente do José Lou
renço nas votações. Aí. me responderam: ''Mas 
o Jutahy é a favor de quatro anos de mandato 
para o Presidente José Samey": Eu digo que 
não conheço essa regra. Deveriam então Impor 
que só seria indicado para o Furfrural quem fosse 
partidário dos cinco anos de mandato para o Pre
sidente. Essas coisas são artlc!Jladas como hostili
dade ao Gov:emo, isso é uma Chantagem contra 
o Presidente José Samey; Veja que dramática a 
frase do José Lourenço: "Se não me fizer Jagua
quara eu rompo". 

EM ANO ELEITORAL, OS 
BENEÁCIOS AUMENTAM 

VEJA - O senhor acredfta que essas brigas 
por um posto no Funrura/ têm sua rliZgo de ser? 

RAPHAEL - Eu não conhecia a importância 
política do Funrural quando cheguei ao Ministério. 
O agente do Funrural é uma Pessoa credenciada 
pela Previdência para prestar seuS serviços nos 
municípios onde não há agência ou postos da 
Previdência Social. É essa pessoa que encaminha 
processos e reclamações, entregando também 
o camê de pagamento aos segurados. O repre
sentante do Funrural não __ responde à hierarquia: 
responde a quem o indicou, ou seja, ao deputado. 
É uma espécie de cabo eleitoral municipal pago 
pela Nação para promover a Previdência Social 
no seu município. O deputado tem interesse em 
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dar beneffcios, pois quanto maior o número de 
atendidos maior o número de votos amealhados. 

VEJA - Enfãà- durante gs eleições aumenta 
o número de beneficiados ... 

RAPHAEL- Sim, nos anos eleitorais aumenta 
o fenômeno da aposentadoria por invalidez, mais 
que por velhice. Em alguns municípios o número 
ele aposentados é muito maior que o número 
de trabalhadores. E mui_tas vezes os agentes do 
Funrural atrasam a entrega dos camês aos asse
gurados somente por questões poUticas, num be
nefício que é de apenas meio salário mínimo. 

~-Ninguém coritestava ~sses atrasos de 
pl!gamento, ocorridos sOmente pela temperatUra 
política? 

RAPHAEL -A peça de reclamação constante 
desse sfstema era o Marco Maciel. O PFL sabia 
o-qUe representava o Funrural e o PMDB também, 
embora avaliasse o Funrural por ser vítima dele. 
Nesse sistema o PFL era mais contundente e, 
o PMDB, menos insistente. Mas acho que esse 
sistema do Funrural_não dá mais voto. 

VEJA- Por que isso ocorre? 

RAPHAEL- As pessoas que detiveram o Fun
rural o tempo inteiro perderam as eleições. O 
que dá voto é a capacidade de convencimento 
e o sentimento de esperança que você desperta 
no povo. O PFL ficou no poder durante todo esse 
tempo, abusou _do funrural e perdeu a eleição 
no Noráeste inte_iro. A sociedade evoluiu e a c(Jpu
!~ d? Pff:- I1~i?)~~!!IY~nhou isto. 

VEJA- O PFL diz que o PMDB é desobediente 
e infiel ao Governo. O Senhor éJçha que o PFL 
é5eP. 

RAPHAEL - NaO. Um levantamento. feito na 
Cârõara revelou que os discursos do PFL contra 
o Governo ·superavam os do PMDB. Aliás, um 
dos crftlcos contumazes da política económica 
âõ Governo é o Ude_r _do PFL. P.eputado José 
Lourenço, que acabou de dizer que a única coisa 
que o PMOB tinha leito na política económica 
foi ra·spar as reservas brasileiras. Só que ele esque
ce que a política económica não é do PMDB, 
mas do Governo do Pr_esidente Samey. Quando 
o líder do PFL separa a politica económica do 
GOVerne;-, ele faz uma ofensa ao Presidente _da 
República. É uma tentativa de fazer uma intriga. 

SARNEY JÁ ESTEVE À 
MINHA ESQUERDA 

VEJA- Que trama o PFL estaria fazendo agora 
com essa posição? · 

RAPHAEL - O PF'L rompeu com o PMDB, 
mas continua no Governo. Faz intriga. Foi exata_
mente isso que eles frzeiam agora. O Ministro 
Bresser está negociando em condições dramá
ticas a dívida externa brasileira, enfrentando uma 
oposição intemaclonal muito forte. Ele saiu daqui 
com apoio muito forte do PMDB, mas ~ndo ata
cado pelo PFL. A infidelidade ao Governo é do 
PFL. O PMDB tem sido solidário com o governo, 
como no caso __ da_ moratória e dos Cruzados I 
eU. 

VEJA -Sem o PFL fia mais fáa1 moralizar 
a administração pública? 

RAPHAEL - Sein o éstilo PFL eu acho mãis 
fácil. A primeira coisa que ele tem que aprender 
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é que a vitória e a derro~ fa~em parte da vida 
pública. A derrota nunca é definitiva. É o exerç_íc:io 
da idéia de que democracia é altemância. de po
der. O PFL não cultiva muito esses valores d~rriá
cráticos. 

VEJA - O PMDB sozinho tem a mpioria dos 
parlamentares e quase todos os governadores. 
Domina o País, mas não o Governo. Por que, 
entáo, o partido não tomou a iniciativa de romper 
a Aliança Def!1ocrátíca? -

RAPHAEL- A Aliança dá uma maioria na área 
federal, mas tem dificuldades locais. O PMPB en
saiou várias vezes o rompimento. Fez proPostas 
de que o Governo fosse_ ajustado às umas. Mas 
o Presidente achou conveniente manter a base 
da Aliança que ele tinha herdado. Com -isso ele 
tinha uma base maior de apoio. Não quis inovar 
porque podia parecer que estava repudiando os 
comprimisses de Tancredo Neves. 

VEiA -·0 Pi-eiidimte~ Sarney poderia govemar 
{)penas COrn o PMDEP. - - -- -

RAPHAEL - Acho que sim. Uma das coisas 
importantes ê recuperar a idéia do resultado das 
umas. Em 15 de novembro a população deu a 
vitória ao PMDB e der(ot_qu o_ PFL, O Presidente 
opera a política com cautela. Quem está exigindo 
uma definição é o PFL. 

VEJA- O Presidente Sarney deu ao Líder Car
los SantAnna o poder de fazer nomeações ]18ra 
atendimento clientelístico de deputados. O Presi-
4~nte também é fjsiológjcp?_ _ 

RAPHAEL - Isso é um hábito. Um _estilo de 
política. Não é uma coisa que a prática política 
condene. É uma coisa normal. A condenação é 
feita Por mim por razões peculiares. Acho que 
issõ prejudica a cidadania, afeta a consolidação 
democrática e o conceito dos políticos. As _indica
ções de natureza política são feitas pelo Planalto. 
Está na tradição política do Brasil es~ co.isapatri
monialista, de uso do aparelho público._ a P~evi
dência sempre foi usada para atendimento de 
demanda,s político_;_elei~js, 

VEJA- O PMDB do senhor é o mesmo partido 
d'?_P[_t;!_{cf_ente Sarney? 

RAPHAEL- É. Eu tenho uma afinidade muito 
grande com ele e ele c-omigo na forma-de agir. 
Nossas carreir_a,s políticas foram diferentes porque 
as carreiras políticas das pessoas no Brasil são 
submetidas a contradições. Nós começamos jun
tos na UDN, e o Presidente da República era, 
certamente, uma pessoa à minha esquerda. Te
mos posições parecidas- de reformaS e mudan
ças. O Presidente_Samey nãO é um homem con
serVador. A nossa afinidade vem daí. Agora, ele 
está governando o país num momento muito diff
ol porque o Brasil vai entrar no oft.a.Vo ano de 
uma crise econômíca por causa do gerenciamen
to íricompetente de 197 4 até 1980. As esperanças 
despertada$ coin a perspe-ctiva de mudança fo
rã..rn muito grandes e a cobrança, hoje, é muito 
forte~A Argeiltii-ta não fez a moratótia e está numa 
situação tão amcir quanto a nossa: A -questão é 
estrutural, e os brasileiros não têm revelado com
preensão para o tempo em que o presidente go
verna. Não tem sentido culpá-lo pelas dificuldades 
braSileiras. A taXa de reflexão sobre as clificu1dades 
do Paf~fé muito-pequena. 
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VEJA - O senhor tem fnedo de um golpe? 

RAPHAEL- Não. Acho que não existe nenhu· 
ma das condições tradicionais em que os-golpes 
de Estado foram urdidos no BrasiL Não há inimi· 
gos, não há antagônicos, não há projetes hege
mônicos. Uma das características da crise brasi· 
leira é não haver clareza para projetas de grupos, 
não haver darEl~ em atar soda] nenhum. Quando 
não há Ideologias claras, o golpe fica mais dificil. 

VEJA- O senhor é ptesidenci'alista? 

RAPHAEL - Eu sou presidencialista, é uma 
das razões é o sentimento que _tenho na Previ
dência. uma máquina estatal gigantesca, da não 
profissional~ação da máquina pública que é esse 
jogo de influências politicas nas nomeações. \~to 
gera um sistema _de conduç.;o precária e uma 
interferênda que afeta a qualidade do setviço. En
quanto houver Funfl!ral não pode haver parla
mentarismo. Enquanto não houver mudanças na 
máquina pública, com a profissionalização, eu 
ac::ho uma temeridade fazer parlamentarismo. Se, 
no presídencialísmo, um deputado pode fazer no
meação, imagine no parlamentarismo. 

DIRET AS JÁ É A IDÉIA 
DE MUDAR O TÉCNICO 

VEJA - O PMDB fez a campanha das diretas, 
e hoje o presidente do partfiid,7J!YsSe50rillifãiães, 
recusa-se a assinar uma emenda por dlretas nO 
ano que vem. O PMDB se distançiou das ruils 
ou é o povo que não entende o PMDB? 

RAPHAEL - A substância_ da idéia de diretas 
já é a _troca do técnico. O time não está bem, 
então trOca-se o técnico. Isso não me parece cor: 
reta do ponto de vista de como resolver as ques· · 
tões. Deve ser analisado o_ tempo rle mandato 
do Presidente da República como uma soluç:ã_o 
permanente. Eu defendq cinco anos para o Presi
dente Samey e seus sucessores. Não se trata de 
recusar a tese das diretas. O estranhq é defender 
eleições diretas e ao mesmo tempo pleitear parla
mentarismo. é: corno se você fiZesse uma home
nagem ao povo dando-lhe o direito .de ~leger "O 
presidente e retirando, neste_ gesto, os poderes 
e as conseqüências inerentes a_ele. A discu~~o 
das diretas já só tem sentido para os presiden
cialistas. Para os parlamentaristas é, no mínimo, 
uma posição equivocada. _ -· _, 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Joã.o Mene
zes, como líder do PFL. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA" Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pr~:;;i
dente, Srs. Senadores: 

Estamos ouvindo hoje uffi desfile- de-ãSSuntos: 
Ouvimos o Senador Albano Franco tratar, cÓm 
profundidade, do problema do sal; ouvimos ser 
tratado, pelo Senador Jamil Ha_ddad, o problema 
dos salários, só que S. Ex' comete 1.,1_rn erro: não 
sei como chama, como divide os trabalhadores. 
A meu ver, trabalhadores são todos aqueles que 
trabalham. Ouvimos, também, se falar sobre a 
situação da indústria automobilística-Com o pro~ 
cedirnento-do Sr. Wolfgang Sauer; ouvimos ainda 
o Senador _Ruy Bacelar fal_ar __ da Caraíba Metais. 
Eu poderia também chegar a dizer que lá no meu 
Pará se exporta madeira que importam em mf-

lhôes de dólares por ano e não entra um tostão 
-parã oS Cofres do Estado, em fUnção -de uma 
situaç:ão_econ_ômJc::o-f!oançeira, decorrente de 
uma questão tributária preparada pelos grandes~ 
Estados. __ . 

Poderíamos examinar também a questão do 
ferio que se está retirando de lá. Tudo isto em 
conseqüência de uma struaçao geral de inferio-
ridade tributária em que ficam os pequenos Esta
dos. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
Ex" um aparte? 

-.O SR. JOÃO MENEZES - Pois não, com 
muito prazer. - · ' 

O Sr. Jutahy Magalhães - O meu aparte 
é apenas para c-omplementar, pois um problema 
de ordem __ regirnental impediu que o Senador Ruy 
BaceJar fosse aparteado em seu pronunciamento. 
Mas, como V. EX" falou no problema da Caraíba 
Metais, quero aproveitar esta questão para dii:êr 
que realmente o Senador Ruy B"acelar tem tóda 
a razão, COrno eu também já tive oPortunidáde. 
de fazer pronunciamentos ã esse resPeito. A nossa 
preocupação na Bahia -~- qüe vemoS que ecohô-' 
mica e tecnicamente temos as __ condições ne<::e.s:
sárias para a implantação desse projeto de amo~· 
nia, de ác;iQ.o fosfórico no nosso Estado. Mas, há 
Uma declsão'govemamentál Seinpre contráiia-ãos 
int~.r.es.s~s baianos nessaS: questõ,es. Isso é o que 
nos preOcupa e faz com que levantemos nàssa 
voz, cçihlcn~epresentantes do Estado da Bahia, 
para protestarmos ·contra essas medida_s discrimi
natóriaS contra o ['JÇlSSÇ) Es_tacJ.o. Nã_9 podemos 
permitir que façam isso contra a Cara1ba Met8is; 
po-r exemplo, agora que falam muito da sua priva~ 
tização, principalmente_ Quando ela está dando 
até lucros, saindo do ve_rmelho para trabalhar _no 
verde. Agora que ela está num d~senvolvirnento, 
com todas as condições de r~ceb~ esse projeto 
de ácido fosfóriço,-vém ~s d.etermtnações_em con
trátio. Para quê? Ser_á que é a_ questão da privati
zação da Ca,rruba Me~is para provocar sua volta 
ao trabalho no verrn~Jh_o, em prejuízo da Nação, 
para poder atender a intere~s outr.os? Não. Acho 
qtie a Bahia merece o respeito pela sua tradição, 
pela sua realidad~ política, por todas essas clr-, 
cunstâncias ·que todos nós brasileiros conh~c~; 
mos - como V. Ex" também -:-- sendo que_ a 
Bahia é o segundo Estado, o Estado do _coraç_ã_o, 
porque lá nasceu o Brasil. 

O SR. JOÃO MENEZES - Nobre S_enador 
Jutahy Magalhães, parabenizo V. & pela defe~ 
que faz do seu Estado em relação a Caraíbas.~ , . 
~. o que nos traz a esta tribuna é o deSejo 

de demonstrar e repisar a quantidade. de prObfe= 
mas que este PaíS tem que- resolver. Em todos 
os EstadOs 'eXistem problemas a resolver, como 
conseqUência de nosso própriO cleserlvolvimento. · 

Este País está crescendo, é um país em desen· 
vo[vimento, não se pode c;:ompara~ com a Europa; 
que é um continente parado-. O Brasil, não, é 
um país que está florescendo .e aS n~c~ssidadeS, · 
a cada passo, a cada momento, surgem. - · 

Em todas as sessões do Senado, temos pedido, 
redarnado e proteStado contra as medidas econô
micas que precisam ser enfrentadas. Para poder
mos enfrentá-las há Decessidade de tranqililidaàé 
no_ Governo. E essa tranqüilidade é que fal~a 
ao_ Presiden~e Samey, porque _o partido que lhe 
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dá susteoção, -a maioria partidária, que é o Partido 
do Movimento D~rnoc.cático Brasileiro, vivia, e vive 
constantem~nte, criando dificuldades. . . _ 

QUero felicitar o Senador Ruy Bacelar, porque 
ele sempreJoi um causticante comentarista nega· 
tive das ac;ões ·dei -Governo. o_ Senador Jutahy 
Magalhães, também, merece o meu respeito, pai-
quê ele es.teve sempre de escalpelo em punho 
contra as medidas, contra o Governo do Presi
dente Samey, E outros elementos do PMDB, dià
riarnérite, usavam a Tribuna do Sena,do, a T ribun~ 
da Câmara, os jornais, os meios de cOmunicação. 
combatendo, _a .ferro e fogo, o Presidente Samey. 

Como poderia o Presidente Samey ter tranqüi· 
Jidade no gov~mo, quando o seu Partido de sus
tenção, o Parti.do dQ Movimento.DemocráticO Bra
sileiro estava, a todo momento. a todo instánte, 
a lhe criar as maiores dificuldades_. Esse fato não ... 

O Sr. Juf.ahy MagalhãéS ~v: EX" me permite 
um_ aparte? _ 

O SR. JOÃO -MENEZES -_::;"Ainda hoje c.c 
darei o aparte a V. Ex•- o nobre Senador ~uy 
Bacelar empregou expressões desrespeitosas 
contra o Presidente. Há um desrespeito ao chefe 
do Poder e está sendo feito por quem? Pelo PMDB. 
Vemos as entrevistas n·a televisão; às vezes fico 
com vergonha rlo que vejo na televisão, porque 

-se trata_ o .Presidente e o Governo de uma maneira 
de chacota, isso não poderia continuar, issÕ tinha 
que ter um ponto final, como teve. 

O Sr. Jutahy Maaalhães- V" Ex' fala nas 
críticas que o Presidente SameY recebeu dos pee
medebistas, Acredito de V. &, que lê tanto os 
jamais, pelo menos a cada instante _estamos aqui 
vendo V. Ex• citar trechos ... 

--o sR. J<?"Ã~ MENEZEs...::. Graças a·oeu_s. 

O Sr. Jutahy ~gaDtães -Acho que é abri~ 
gaç:ão de todos nós, temos muitas horas .. c;lo .di_a 
para isso. Agora, V. ~ deve ter \ido inúmeras 
vezes as declaiações m,ai_~ caus~cant€:s, rriais feri
nas, mais pessoai~ a respeito do Presidente Sar
ney, essas decla~açõe_s feitas pelo Uder do PFL 
ria Câmara. Ele le'la__a.ridiculo a figura·do Presi· 
dente Samey, corn aquelas declarações, dizen
do-se..amigo, esSa é que é a diferença, a pessoa 
se diz amiga. Há até aquele personagem de pro
grama de televisão que usa a expressão ··mui 
am_igo", mas a questão é que ele fé14 as coisas 
e V- Ex" pareCe que não lê essa parte do jornal. 
V. E".r só lê os problemas do PMDB. Nós do PMDB, 
pelo menos eu, pessoalmente, tenho o hábito, 
não é do PMDB, mas_de toda a mi_nha '{ida pública, 
de serripre nie reÇUsar a dar apoios incondicio
nais. Isso daí é uma questão, urna maneira -de 
ser, por isso mesmo talvez nãq a,grade às autori· 
dades Inãioi'es; nUnca. tenha sido a111igq do Pre§ii
dente, porque quando tem alguma coisa que acho 
que mereça crítica, eu a faço. Agora, o q!:le não 
posso aceitar-é cju'e ·se procure dividir os partidos, 
mostar que os pártidos são inconsistentes. que 
os partidos sãó foimãdos de grupos, como sabe
mos que o sãO em qualquer demOcracia. Para 
dar o exemplo maior da Inglaterra, que é uma 
democracia, o· Paltido Trabalhista, _Por_ e:Xeinplo, 
quantaS linhas de pensamento :existem dentro do 
cOnvive- exatam.e-rite nesta luta, nesfã união de 

esforços, neste trabalho conjunto de um progra
ma partidário. 
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Quando chega ao Governo, do GoVerná p.ã.Itici· 
pam todas essas linhas de pensamento. Agora, 
majoritáia é aquela linha de pensamento que tem 
a maioria do Partido. Isso daí é a convivência 
democrática. Não po-demos é permifir que se trà
ga para o Brasil a idéia de que os partidos têm 
de ser enfraquecidos, que só vale aquele apoio 
unilateral, incond.idonal, de individualidades e não 
de um conjunto de pessoas que formam um par
tido polítfco. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato a 
v. Ex" -

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Responderei ao 
aparte do Senador_ Jutahy Magalhães e depois 
darei o aparte aY Ex' 

Não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao 
PMDB no sentido de que ele se compõe de 5 
ou 10 partidos dentro dele. Não, porque todo 
mundo sabe. Todo mundo sabe, os jornais agora 
estão noticiando que depois da Constituinte vão 
embora, já participam de programas de outros 
Partidos, como vimos hâ pouco tempo na televi
são. Isso é da democracia. Agora, o que não pode 
é estar contra o Governo e dizer apoiar o Govem_o, 
tirar as vantagens do Governo e ser contra o Go
verno. Iss_o é que não pode, eminente Seriador. 
Isso não pode acontecer, ou você está apoiando 
o Governo, ou não! 

O Sr. Jutaby Magalhães - Aí é que está 
a diferença da democracia. Em todo lugar se per
mfte a discussão das idéias. Aqui se quer o apoio 
inconclidonal. 

O SR. JOÃO MENEZES-Podem-se discu
tir as idéias, agora, o que não se pode é fazer 
um combate para destruir esse Governo, para 
impedir que o Governo se desenvolva. Isso não 
pode. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Quem é que 
está fazendo Isso? 

O SR. JOÃO MENEZES- Sempre se fez. 
Estão fazendo há mu!to tempo. Desde que sentei 
no Senado escuto tod95 Qs di;;1s e já tenho protes
tado e chamado a atenção para isso. Não que 
o PMDB tenha as suas variadas Idéias dentro dele, 
agora, o que não é possfvel é reclamar de um 
lado e abandonar do outro para tirar as vantagens. 
Isso não pode. 

No PMDB existem pessoas do maior gabarito 
que podem e que devem ç_ontinuar a fazer parte 
do Governo. Nós temos, aqui, o Pres1dente do 
Senado, Senador Humberto Lucena- não é por
que S. Ex" está presente, mas já me referi a· S. 
Ex' várias vezes - um homem da maior integri
dade, da maior capacidade e de maior equilíbrio 
e é um símbolo do _PMDB. Um homem__ que veio 
da luta do MDB. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nós sabemos. 
E tem o reconhecimento de todos do Partido. 

O SR. JOÃO MENEZES - Nós fundamos 
o MDB e sabemos o que _é essa luta. Agora, o 
que está acontecendo atualmente não podia con
tinuar sob pena de passarmos para a anarquia 
total e absoluta, porque o Presidente tinha dentro 
do seu palácio ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex- está anteci
pando o pensamento do seu Partido. A Comissão 
Executiva vaj-s~ reun_ir_ para decid.if sobre essa 
questão. V. Ex" já está antecipando o pensamento 
do Partido. 

O SR. JOÃO MENEZES - Não adianta V. 
EXI' vir com essa conversa. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Não, também 
goSto de escutar as noticias ... 

O SR. JOÃO MENEZES -Não, o assunto 
é mais sério. . _ 

· O Sr. Jutahy Magalhães-A Comissão Exe
cutiva disse que i~ se reunir para decidir. V. Ex" 
é Líder do Partido, está-se antecipando? 

OSR. JOÃO MENEZES-Oassunto é mais 
sério ... 

O Sr. Jutaby Magalhães - Estou falando 
com seriedade. 

O SR. JOÃO MENEZES- A atitude do Pre
si~~nte José Samey ~em que ser respeftada ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Estamos tratan
do com seriedade. A _ _i_ndagação que eu faço é 
se V. Ex" está se antecipando ao pensamento do 
partido. 

O SR. JOÃO MENEZEs- POde o PFL ficar 
contra, isso é outro assunto, o que eu estou dizen
do, é que não é possível o Presidente continuar 
a governar, sendo solapado pelo Partido que lhe 
serviu de base e de sustentação. 

-OSr. Edlson Lobão - Permite V. E;<! um 
aparte~ 

O SR. JOÃO MENEZES- Tem o aparte 
v. Ex". 

O Sr. Edison Lobão- Senador João Mene
zeS, quero me congratular com v. E>r, pela defesa 
oportuna que faz o Presidente da República. No 
dia seguinte ao pronunciamento que Sua Exce
lência_ fez pela televisão, procurando construir 
uma nova base de _sustentação po)[tica. e este 
é -õ quadro que vemos aqui no Senado. Menos 
de 24 horas depois, ouço o meu eminente compa
nheiro e amigo Jutahy Magalhães, Senador pela 
Bahia, dizer que um do_s mais críticos líderes neste 
País do Presid_ente da República, é o Deputado 
José Lowenço. Tenha a impressão de que o Se
nador Jutahy Magalhães leu e entendeu, mas quis 
dizer de modo diferente-aquilo que leu e entendeu. 
O Deputado José Lourenço tem -sido 1,1m çrítico 
sim, mas, tem Sido um critico da excessiva _tole
rância do Presidente da República para com os 
excessos do PMDB, que teoricamente lhe apóia 
tróplano político nacional. Esta tem sido a critica 
-do Deputado José Lourenço. E não é outra se 
nao"-esta. OUÇo do eminente Líder Jamil Haddad, 
que-cr Governo pratica uma política soci<J.l que 
no fundo é anti-sócial. Ora, meu Deus, será .que 
a política do leite para servir às crianças brasileiras 
ér àhtf-Sõcial? Será que a nova política da LBA, 
ampla, é anO-social? Será que o maior programa 
do mundo, em matéria de merenda escolar, é 
anti-social? Eu não sei mais o que significam as 
palavras neste País! 

Fala-se que o Governo está atormentando a 
v:! da dos trabalhadores! T odes nós sabemos que 
·o· salários dos trabalhadores está muito baixo, ex-
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cessivamente baixo e precisa ser melhorado, mas 
como fazê-lo? Será que exiSte no rn_undo- não 
é no Brasil- algum governante que não gostaria 
de multiplicar pOr dez os saláriOs todos por um 
decreto, uma folha de papel? Todos gostariam 
de fazer isso, sucede que isso é uma quimera: 
ou se faz de maneira realística, ou isto nã9 fun
ciona. 

Diz-se que o Governo atual nada fez para os 
trabalhadores, mas está aqui: foi institu(do o vale
transporte obrigatório para todos os trabalhadcr 
res, uma grande conquista, como também o se
guro-desemprego, pois até há bem pouc_o tempo 
o desempregado ficava ao abandono, c;lo desam
paro total. Recuperaram-se os níveis de emprego; 
concedeu-se anistia aos dirigentes sindicais cas
sados; há representação dos trabath.,dores no 
Conselho Monetário Nacional,_Conselho que deci
de politicamente neste País, lá está um represen
tante dos trabalhadores votando e ajudando a. de
cidir; nos-COnSelhos da Sudarii; çl_ª Sudene, da 
Legião Brasileira de Assistência, no Co~lho de 
Defesa da Mulher, como há a adoção da correção 
monetária e juros para as indenizações trabalhis
tas. Tudo tem sido feito por esse Go~remo, pelo 
Governo José Samey, que aqui é duramente atin
gido, diariamente; por einlnentes representantes 
do PMDB. Muito obrigado a V. EX". · 

O SR. JOÃO MENEZES -Eminente Sena
dor, o aparte de V. Ex_!' enrique<:e o nosso pronun
ciamento e sobretudo deu esclarecimento. Quan
to ao nosso grande Uder na Câmara, Deputado 
José Lourenço, que irfamos responder ao Sena
dor Jutahy Magalhães, mas cliante do bnlhantismo 
de sua parte, nada mais temos a dizer senão. en· 
dossar _tudo_ que V. Ex! disse. 

O Sr. Edlson Lobão -Nobre Se!riador, Só 
uma ligeira referênc_ici a mais: vejo a Mesa, quando 
o- Presidente nos chama a atençáo; e_ diviso o 
nosso Senador Meira Filho que acaba de me dizer 
que, no seu programa de rádio de hoje, que S. 
EX' faz diariamente e o faz multo bem - S. EX' 
não abandonou a sua proftssão original-- ·rece
beu centenas de telefonemas de apoio ao Presi
dente José Samey pela sua manrfestaÇão, Ontem, 
frrme e objetiva. Está aí a reaçao dO-povo em 
relação ao que disse ontem o Presidente José 
Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pedirfa -ao nobre Uder João Menezes que con
duís::;e _o seu discurso, porque o seu tempo estâ 
esgotado. 

O SR. JOÃO MENEZES -Vou terminar, Sr. 
Presidente. Vê V. Ex" que o Presidente José Sarney 
é um homem maleável, é um hoinerri -qUe (Juer 
resolver todos os assuntos_.s~_rn_ -~tos, é um hcr 
me_m sem ódios, e voltado paia o interesse deste 
País. E a maior prova disso tivemos há ber:n pouco 
tempo Quando da assinatura da Lei dOVaie-Trans
porte. Estava presente em Palácio o Senador _Af
fonso Camargo e ninguém foi mais causticamen
te cOntra O Govemo que Affonso Cainargo. Estava 
lâ em Palácio, o Presidente felicitando S.~ fazen
do-lhe reverência pela assinatura -ao Vale-Trans-
porte. -

Então, este é o estilo do Presidente. Agora, o 
que não podia continuar era o seu Partido de 
sustentação, a tal Majoria, porque enche _a boca: 
para dizer Maioria, porque tem maior.número de 
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fi1iados e as_ idéias as mais dife~;entes possíveis, 
com os encaminhamentos qs mais variados, im
pedindo o Presidente de trabalhar.lsso não podia 
continuar. Acho que o posicionamento do Senhor 
Presidente da República foí altivo, sereno e, sobre
tudo, esclarecedor. Ou os políticos tomam juízo 
e realmente trabalham por este País, cada qual 
com suas idéias; o que for contra que defenda 
contra, o que for a favor, defenda a favor, mas 
o que não é possível é os partidos políticos esta~ 
rem servindo de massa de manobra para a anar
quia, a divisão e a desordem. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Peço a benevo
lência do Sr. Presidente, que já me advertiu que 
o meu tempo está esgotado, e concedo o aparte 
a V. Ex-. ·· 

O Sr. Nelson Wedekln -Quero dizer a V. 
Ex' - repetindo o que foi dito pelo nObre líder 
Fernando Henrique Cardoso na Sessão _é!nte!ior 
- que na verdade o PMDB, nas horas decisivas 
de votação das Mensagens Presidenciais que vi
nham para a Câmara ou para esta Càsa;-nuhca 
faltou para com o Presidente da República. Quero 
lembrar aqui, por exemplo, que no final do mês 
de junho ou <::omeço de julh9, foi enviada para 
cá uma Mensagem formulando as con,d.ições para 
a rolagem das dívidas dos Estados e Municípios; 
nessa ocasião o PMDB sozinho sustentou a Men
sagem Presidencial porque· o· PFL não apenas 
não votou, como retirou-s~ do plenário. Aquela 
era uma Mensagem do Presiàente da República. 
No substantivo das Mensagens Presidenciãis e 
das propostas presidenciais_ o PMD6 tem estacto 
multo firme e decicfidq_ em favqr do próprio Presi: 
dente da República. V. Ex' faz -référétlCia às críti<::as 
que os companheiros do PMDB fazem a erros 
na condução de governo. lsso é perfeitamene na
tural na democracia. Não podemos repetir o cami
nho da ARENA e do PDS, partidos que estavam 
de acordo com tudo, que n_ão faziam críticas nem 
mesmo quando o Governo __ err~a. que_ fingiam 
que tudo estava bem. É;_ cja, nan.reza dos partidos 
democráticos e modernos ~erem ~a concepção 
diferente, de duas instâncias: a governamental e 
a partidária. No essencial, não tem faltado_o_apoio 
do meu Partido ao Presidente da República. Era 
o que. queria colocar a V. f:xl', reiterando o que 
já dissera o U:de.r Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito obrigado 
a V. Ex' que, com ess_e _aparte importante, real
mente nos ajuda. O projeto da rolagem de dívida 
foi feito para o PMDB, já preparando a eleição 
próxima, para que seus Governadores tenham fa
cilidade de rolar a dívida e usá-la na próxima cam~ 
panha eleitoral. 

O Sr. Nelson Wedekln - De quem era a 
mensagem nobre Senador? 

O SR. JOÃO MENEZES - A Mensagem 
era do Presidente da República. Quem era o Minis
tro da Faiellda e de_ que Partid_o? r?_o ~~---

0 Sr. Nelson Wedekln- Portanto, nós_ fica
mos com o Senhor Presidente da República V. 
Ex'- e o _sel_l_P~rtido fi<::aram contra. 

O SR. JOÃO MENEZES - Não1V. EX" fica· 
ram com o Presidente por interesse pela rolagern 

da dívida, que era para atender aos Govem~dores. 
Essa é a-realidade. 

O Sr. Nelson Wedekin - V. EX' está mos
trando quein ê a f.:ivor do -Governo e quem é 
contra. 

O SR. JOÃO MENEZES - São esses_ fatos 
que têr'n atrapalhado_o Governo caminhar. O Se
nhOr Presidente da República fez muito bem. Do_u 
a S. Ex'-oS ineus patabéns·e a rttinha solidariedade 
pela posição que tomou. Era a ónica que tinha 
na situaçãO gra'l!'e que o País atravessa. S. EN 
var gOVernar, quem estiver com a idéia do Gover
no, fique; quem não estiver, vá para o outro lado 
como, por exemplo, o Senador Ruy Bacelar, que 
está sempre do outro lado. Está certo, continua 
do outro lado. Agora há outros_que estão do_ outro 
lado, mas estão tirando vantagens do lado de 
cá. Isto que não é possível, Sr:~PreS[dente: · 

Vou terminar declarando que foi oportuna a 
manifestação do Senhor Presidente. E aqui, em 
Brasma, o nosso Senador acabou de dizer que 
a sua-rádio acabou de receb_e.r as maiores mani
festações do povo em solidariedade à ação firine, 
decidida e necessária, sobretudo, necessária do 
Senhor Presidente da República. Só assim pode
remos Sair _desse caos reafmente a direção que 
todos os brasileiros estão esperando. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Ó SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre senador Antonio Fa
rias, Lider do PMOB. - -- --

0 SR. ANTONIO FARIAS (PMDB - PE. 
Como Ud_er, pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão __ dq orador.) ___::Sr. Presidente, Srs. Seha~ 
dores: 

êJamentável o que vimos assisti~d~ e ouvindo 
nos últimos dias na imprensa brasileira. Veio o 
Senhor Presidente da República declarar que pre
cisava_ de liberdade para governar, que os Minis
tros nao podiam ter donos. Como, Sr. Presidente 
o. Mandatário m~ior da nossa Nação declara d~ 
\llva voz. e atraves do seu Assessor de Imprensa 
que não tem autoridade para nomear Ministro~ 
que correspondam às expectativas do povo brasi
leiro? . 

Num regime que reconhecemo$ que é um pre
sidenCialismo imperialista, onde o Presidente tem 
todos os poderes, que não precisa do CongresSo 
Nacional - e referendo aqui as palavras do Se
nhor Nelson Wedekin --as. poucas vezes de que 
precisou o Congresso lhe deu apoio, porque na 
maioria da_s vezes é tudo feito, realizado, através 
do famigerado decreto-lei. 

Então, não é possível que o Presidente declare 
que não tem liberdade, autoridade para nomear 
os seus Ministros - Ministros que temos aí às 
pencas, Vinte e sete MinistériOs; talvez para con
templar um maior número de políticos, um maior 
número de partidos. . 
___ Agora vemos o romPimento do PFL, pela pal_a
vra-ae seu Presidente, Senador Marco MacieJ •. e 
que se apressa a nomear, ainda interinamente, 
o seu proposto, ex-secretário-Geral do Ministério, 
Aloisio Sotero, C[ue já havia pedido demissão, para 
continuar Cótiiõ Ministro interino da Educação, 
para que S. Ex', Marco Madel, não perca os luga
res que lá tem. 

Isso não pode continuar, Sr. Presidente. A Na
ção está estarrecida. Confesso que a palavra do 
Senhor Presidente da República de ontem foi uma 
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palavra de esperança, mas todos ~tamos deses· 
perançados, porque essas palavras já foram ditas 
diversas vezes~ esse filme jâ foi reprisado e não 
acredito que o Senhor Presidente- se liberte. çlele 
mesmo, que S. EX' tenha au~oridade suficiente, 
tenha discernimento suficiente para levar o noSso 
Pais.P,o bom. caminho. 

O Sr. Edison Lobão - V. Ex" permite um 
aparte, nobre Senador Antonio Farias?-

O SR. ANTONIO FARIAS - Ouço V. Ex
com imenso prazer, nobre Senador Edison Lo· 
bão. 

O Sr. Edlson Lobão- Meu eminente amigo, 
Senador Antônio Farias, talvez, realmente, o Presi
dente não devesse ter confessado que tem dificuJ. 
dades pafa nOmear-oS seus MinfstrOs e demiti-los 
mas este é um fato que estâ às vistas. A V,_ Ex' 
que, como eu, é do Nordes_te, vou citar apefu1s 
um exemplo- e teria tantos outros: o Presidente 
não pôde nori1.ear o Governador do Ceará, Sr. 
Tasso Jereissati, como Ministro da Fazenda -
V. EX' sab_e disto,_ toda a Nação sabe, todoS nós 
sabemos por que não pôde nomear. Então, { 
uma realidade que, talvez, S. Ex' não devesse ter 
confessado mas ela existe. S. Ex- não é, portanto, 
um Presidente imperialista, monãrQuit:o. Não_ ê. 
S. E:xf está inteiramente tutelado por uma situã.çao 
de força partidária que se criou neste País. Daí, 
as suas dificuldades e é disto que S. Ex!' quer, 
agora, se libertar. S. Ex> quer goveinar com às 
políticos, mas que entendam o qUe está escrito 
na Constituição, ~to é, isto que V. Ex" está decla
rando. O Presidente há _de ter a. sua liberdade 
para-nomeaf'O:s seus auxiliare& e demiti~los e, 
farilbém, para governar. Muito obrigado a V. EX" 

O SR. ANTONIO FARIAS - Obrigado a 
V. EX~', nobr~ Senador Edison Lobão, pelo seu 
aparte._ Eu reconbeço - e todqs_nJis reconhe-
cemos- que S. Ex' tem poderes, tem a~t~ridade 
e a Constituição permite que S. Ex" possa nomear, 
livremente, os seus Ministros, os_s_eus assessores 
e todos os outros Cargos comisSI_O~~~os que exis
tem por aí afora. Mas acho que o PresideTite, mes
mo arcando com a possibilidade de não ter uma 
maioria no Congresso, não J)Odería se submeter 
- como S. Ex' mesmo disse - aos Partidos 
que lhe impõem nomes, que eu não discuto, mas 
o Presidente, S. Ex" mesmo disse que não corres
pondem ao que o País necessita no momento 
atual. 

O que é lamentável é o pr6p~o Senhor Presi
dente da República mesmo se desacreditar pe
rante a Nação brasíleira, através de rádios e televi
sões, vindo a declarar que não tem condições 
de governar, porque não tem concfiçõe_s de esco
lher bem. 

O Sr. Ruy Bacelar- V. &, noPr~ Senador, 
permite-me um aparte? 

O SR. ANTONIO FARIAS-Ouvi, ontem. 
o pronuciamento do Senhor Presidente da Repú
blica. Ouvi, agora, as palavras conclusivas do emi
nente Senador EâiSOI} __ Lobão; que atestam que 
o Serihor Presidente da República e -um -dE!spre
parado. Então, pergtihtO -a -v. EX"~·se o Senbor 
Presidente da Repúblicaé tudo isto. ,como ~é que 
pode continuar a presidir este Pais? _Onde está 
agrandeza, a postura de estadista qu~ deveria ter 
ou deve ter um Presidente da República, de ir 
ao encontro das aspiraçôe_s populares e fti!r, de 
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imediato, eleições para 88, para evitar um inal 
maior, que é uma convulsão social, já que o povo 
não acredita em mais no3da. O Presidente fala, 
e o povo desliga a televisão, desliga o rádio, são 
repetições e mais repetiÇões. Daí acreditar que 
o Senhor Presidente dª República hoje é o grande 
empecilho do desenvolvimento do País, é o gran~ 
de empecilho da caminhada para a plenitude de
mocrática, é o grande empecilho da convivência 
pacífica e da justiça social deste País. 

O SR. ANTONIO FARIAS -Agradeço a V. 
Ex", o nobre Senador _Ruy Bacelar, o aparte. 

O Sr. Edlson Lobão - Se o Senador An
tonio Farias me permitisse, diria ào nobré Senador 
baiano, Ruy Bacelar, que o Senhor Presidente Jo
sé Samey poderá ter a sua vida pública na Presi
dência, marcada por dois tempos: o tempo que 
foi até ontem e o tempo que hoje começa. Isto 
é, essa tutela a que Sua Excelência se submeteu 
por uma questão de lealdade política, em razão 
do seu caráter, seja de correção, _de dignidade 
pessoal, já cumpriu a sua parte. Sua Excelência 
agora vai fazer o seu governo e posso dizer a 
V. Ex", apesar de algumas da,s sl,las expressões 
não regimentais,. que as ouço pela primeira vez, 
Sr. Presidente, nesta Casa, despertarem até alguns 
risos periféricos, não levam a nada, não dignificam 
sequer o Plenário da Augusta Casa do Senado 
Federal. Essas expressões apenas demonstram 
que a oposição que existe ao Presidente José 
Samey é esta que está aí: vazia, não tem o que 
dizer. 

O SR. PRESIDEN1E(Humberto Lucena)
Apenas lembro ao nobre Uder que não permita 
apartes paralelos. 

O SR. ANTONIO FARIAS-Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, apenas para concluir, quero aqui 
dizer que não vim atacar pessoalmente a figura 
do Presidente José Samey, ma:s vim lastimar os 
desacertos do seu governo. Está faltando, eviden~ 
temente, força, capacidade, autoridade para con
duzir este País. 

Não podemos continuar da maneira que esta
mos. Dizia aqui o ilustre Uder João Menezes que 
o Pa:ís está crescendo. Acho que o País está empo
brecendo; está crescendo a população, a popu
lação brasileira vem crescendo. A renda per capi~ 
ta, no geral, até cresce, mas cresce em rela_ção 
àqueles que são bem aquinhoados, que são bem 
bafejados pela sorte. Em relação à classe média 
para baixo, essa renda vem caindo vertiginosa
mente, Senador. Temos, hoje, um Salário mínimo 
na faixa de 40 dólares; nunca houve índice tão 
baixo no País. É preciso urila ã:ÇãO firme e enér
gica. É preciso que o Senhor Presidente da Repú
blica pense menos no seu mandato, no sistema 
de governo e pense mais na Nação brasileira. 

O Sr. Mário Maia - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ANTONIO FARIAS- Ouço o aparte 
do nobre SenadQr Mário Maia. 

O Sr~ Mário Maia- Reportarido·me um pau· 
co-à parte anterior do discurso de V. Ex', com 
respeito ao pronunciamento do i1ustre Presidente 
da República, um aspecto precisa ser esclarecido. 
Sua Excelência convocou a união nacional para, 

daqui por diante, poder fazer a administração até 
o término do seu Governo. No entanto, distribuiu 
para os dois partidos polítiÇQs que lhes davam 
sustentação _e que atualmente estão em litígio, 
o prográma mínlmo de Governo que Sua Exce
lênda pretende fazer doravante, desconhecendo 
completamente a existência dos demais partidos 
políticos, ainda com a agr-avante de que esse do
cumento deveria ser assinado pelos políticos, des
conhecendo as siglas partidárias a que estes per
tencessem. É estranho este comportamento. Não 
entendi bem essa convocação à união nacional 
feita por Sua Excelência, apenas dos dois partidos 
que ora lhe apóiam, ora lhe abandonam, como 
foi evidenciado amplamente nas suas justificativas 
da criação da nova sustentação política em virtude 
cfa dissolução da Aliança Demo~~ática. 

O SR. ANTONIO FARIAS - Agradeço a 
V. Ex~ o aparte. Acredito, nobre Senador Mário 
Maia, que o Presidente deve ter o direito de esco
lher os seus aliados aqui no Congresso Nacional. 
Se _ele quer governar reformulando a antiga Alian
ça Democrática, que o faça e o faça bem, mas 
que o faça, como disse agora o Senador Edison 
Lobão, com independência, com autoridade. 
Deus _queira, nobre Senador Edison Lobão, que 
isto .aconteça de agora para frente, que o Presi
dente realmente reformule o seu Governo, os seus 
ctmc::e:Jtos, o seu. pensamento e oriente melhor 
as ·suas ações, para que o povo brasileiro possa 
ter mais tranqüilidade, para que possamos sair 
da situação tão dificU em que nos encontramos; 
situação difícil principalmente Para os operários, 
para os industriais de todas as cJasses. 'To dos 
nós- estamos quase que estarrecidos, sem um 
I'!lmo, sem um caminho. Esperamos que ·esse 
caminho agora apareça para melhorar um pouco 
a _vida do nosso povo. 

Eta o que· eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
be:rn!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A PreSidência -recebeu do Prefeito Municipál de 
Rio Branco, Estado do Acre, O- Oficio n~ S/42, 
de 1987, solicitando a retificação da Resolução 
rr' 126, de 1984-, que autorizou aquele Município 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.076.988,00 (sete bilhões, setenta e seis milhões, 
novecentos e oitenta e oito mil cruzeiros). 

A matéria será despachada à Comissão de 
C6nstituição de Justiça 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sf. Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQ(JERIMENTO 
N• 159, de 1987 

Requeiro a designação de uma Comissão Es~ 
pecial, integrada por 5 (cinco) membros, de prefe· 
rência formados em medicina, com a fmalidade 
de, dentro de 30 (trinta) dias, realizar estudos e 
levantamentos sobre as ocorrências recentemen
te verificadas ~m Goiânia~ relativas à contarf).ina
ção -d~ pessoas por substâllc::ias radioativas. 
. A referida Comissã_o, requerida na forma do 

art. 76 do Regimento Interno, deverá ser assistida 

Outubro de 1987 

por dois asseSsores, igualmente médicos, e pode· 
rá realizar parte de seus trabalhos no local das 
ocorrências. 

Sala das Sessões,. 8 de outubro -de 1987. -
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu.cena) -
Em virtude do disposto no § 2° do art. 76 do 
Regimento Interno, a Presidência designará Rela
tor para a matéria oportunamente. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas 
pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 7 de outubro de 1987 
Senhor Presidente, _ _ __ _ 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País a partlr de_9/10 
a 25/10, a fim de, no desempenho de missão 
com que me distinguiu o Senado, participar da 
7& Conferência da União Interparlamentar, em 
Bangkoc- Tailândia, como integrante da Dele
gação Brasileira. 

Atenciosas saudações -Chagas Rodrigues. 

Oficio n~ 90/87 
Brasília, 5 de outubro de 1987 

Senhor Presidente, 
Atendendo dispoSitiVo regimental, comunico ·a 

V. EX' que estarei ausente do Brasil no perlodo 
de 8/1 O a 28/1 O, em missão política para partícipãr 
da 78~ Conferência In_terparlamentar que se reali~ 
zará em Bangkoc, de 12 a 17 de outubro do 
corrente ano. 

Aproveito a ópOrti.Jiiidade para reiterar a V. Ex' 
meUS protestos de eleVada consideraçãoo·e-apre
ço. - Marcondes Gadelha. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O expediente lido vai à publ~c_ação. 

O SR. PRESIDENTE (Huinberto Lucena) -
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

lteln 1: 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara n~20, de 1987 (n~ 3/87, na 
casa-de origem), de iniciativa do Senhor Pre-

-=-sidente da República, que dispõe sobre o 
aproveitamento dos servidores da Empresa 
de Engenharia e Construção de Obras Espe
ciais SA - ECEX no Departamento de Es
tradas de Rodagem - DNER, tendo 

- PARECERES, proferidos em plenário, 
favoráveis ao projeto e às emendas. 

A discussão da matériaJoi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Passa~se à votação do projeto, sem prejuízo 
das emendas. 

Os Srs. Senadores ciUe o aprovam queiram Per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Votação, em globo, das Emendas n~s 1 e 2 

de Plenário. 
Os Srs. Senadores que as aproVam ·queiram· 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
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São os seguintes o projeto e as emendas 
aprovados: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 20, de 1987 

(1'1' 3/87, na Casa de origem) 
De iniciativa do 

Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre o aproveitamento dos 
servidores da Empresa de Engenharia e 
Consbução de Ob...,. Especiais S.A. -
ECEX no Departamento Naclonal de Es
tradas de Rodagem- DNER. 

O Ce>rtgresso Nactonal decreta: _ 
Art. 1? Os servidores da Empresa de Enge

nharia e Coilstri.!c;ão de Obras Especiais SA -
ECEX, em liquidação, poderão ser aproveitados 
no Departamento Nac:ional de Estradas de Roda
gem - DNER, nos termos do [)eç_reto-Je.i n9 

2280, de 16 de dezembro de 1985. -
Art. 2? O aproveitamento de que trata esta 

lei deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data do inkio de sua vigência. 

Art. 3'~ Esta lei e os efeitos financeiros. do 
aproveitamento entrarão em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam~se as disposições em con~ 
trário. 

EMENDAN' 1 
Acrescenta o seguinte § }9 do art. 1 ~ do Pro-

jeto de Lei n9 20/87. ---------

Art. 1' ························--·······-·······-··············-··········· 
§ )9 Os atuais servidores de nível médio inte~ 

grantes dos Quadros e Tabelas Permanentes do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER), intcluídos no Plano_de Oassificação de 
Cargos de cJue trã.ta á r:ernç 5.645, de lO de 
dezembro de 1970 e pOrtadores de diploma de 
nível superior, ou habilitação legal equivalente, se~ 
cão aproveitados nas categorias funcionais de ní~ 
vel superior, nos termos do art. 39 do Decreto-lei 
nº 2.280, de 16 de -dezembro de 1985. 

EMENDAN•2 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art Para cumprimento das disposições desta 

lei, fica assegurada ao pessoal egresso da ECEX. 
a paridade_ saJarial com os seryidores do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem, sendo 
enquadrados de acordo -cqm a legislação em vi
gor. 

Parágrafo único. Fica assegurada aos técni
cos do Departamento Nac:ional de Es!radas de 
Rodagem, celetista ou estatutários,_ de nível supe
rior, a percepção das mesmas vantagens e gratifi
cações, excetuadas aquelas de caráter individual, 
garantindo-se-lhes a uniformidade de tratamento 
salarial, mesmo que pertençam a diferentes cate
gorias profi:Ssionais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação finªl ç[as emendas elabo
radas pelo Relator, Senador Mário Maia que será 
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. -
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É lida a seguinte 
___ R~dação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 20, de 
1987 (n• 3/87, na c.,... de origem). 

O Relator apresenta a redação final das emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 

20, de 1987 (n9 3/87, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre o aproveitamento dos selVidores da 
Empresa de Engenharia e Construção de Obras 
Especiais S/ A- ECEX, no Departamento Nacto
nal de Estradas e Rodagem - .DNER. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 198.? -
Mário Maia, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçã.o final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 20, de 

· 1987 (n• 3/87, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o aproveitamento dos ser· 
vidores da Empresa de Engenharia e 
Construção de Obras Especiais S/A
ECEX, no Departamento Nacional de Es· 
b-acias e Rodagem - DI'!ER. 

E'.MENDA N• 1 

(corresponde à emenda n9 l, 
de Plenário) 

Acrescente-se ao art. 19 do Proj~o, o seguinte 
parágrafo único: 

Art .. 1 • ·······················--·---·····--··~-. 
Parágrafo único. Os atuais s~dores de_ 

nível médio integrantes dos_ Quadros e Tab~ 
iaS _Pennarieilte"s do Dep?Jrtamento Nacio:nal 
de Estradas-e-Rodagêm - DNER, induíç[os 
no Plano de Qassificação de Cargos de que 
trata a Lei n9 5.645, de _1 O de dezembro de 
1970 e portadores de diploma de nivef sup:-
rior ou habilitação legal equivalente, serao 
aproveitad_os nas categorias funcionais de I)i
vel superior, nos termos do Art. 3'? do Decre
to-Lei n" 2.280, de 16 de dezembro de 1 Q85. 

EMENDAN•2 
(corresponde à-emenda n~ 2, 

de Plenário) 

Acrescente-se, onde covber, o seguinte artigo, 
réii.Uneran:do-se os demais: 

Art. - Para c-tithprimento das disPO-
sições desta lei, fica assegurada ao pessoal 
egresso da EÇEX, a paridade salari~l com 

__ os_s_ervidores do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, sendo enquadrados 
de acordo com a legislação em vigor. 

Parágrafo Unico. Fica assegurada aos 
técnicos do Departamento Nacional de Es~ 
tradas de Rodagem - DNER, celetistas ou 
estatutários, de nível superior, a percepção 
das mesmas vantagens e gratificações, exce~ 
tuadas aquelas de caráter inc'.ividual, garan
tindo-se-lhes a uniformidade de tratamento 
salarial, mesmo que pertençam a diferentes 
categorias profissionais. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Em_discussão a redação final. (Pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. __ _ _ 

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu~ena) -
Item 2: 

Votação em turno único, do Projeto de lei 
da Câmara n• 35, de 1987 (no 5.532/85, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a profis· 
sã.o de trabalhador de bloco e dete~mina ou-
tras providências, ten?o . 

PARECER FAVORAVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão .da matéria (oi_ encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (P_élusa.) 
Aprovado. 
O projeto vai a sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 35, DE 1987 

(1'1' 5.532/85, na Casa Cle origem) 

Dispõe sobre a profissão de trabalha
dor de bloco e detenni~ outras provi
dências. 

O CahgreSSó Nacional decreta:- ____ :- _ 
Art. 1 ç SelViços de bloco, para_ os fins desta 

lei, são os serviços de limpeza e conservação de 
embarcações merc_antes, nç sentido da remoção 
de entulho, ou lixo, tal como resíduos, qu~~ras __ 
e sobras de mercadorias imprestáveis, b~m ~orno 
os de limpeza e conservação de tanques, os de 
batimento de ferrugem. _os de pintura, os de repa
ros de pequena monta e outros ~:anexos ou com
plementares, quando não realizados pelas respec-
tivas tripulações nem situados na alçada de outras 
categorias profissionais da circunscrição das De
legacias do Trabalho Maritimo. 

Art. 29 A exeCuçãO dos se"rvi!;oS dibloco defi
nidos no artigo anterior compete, exclusivamente, 
aos trabalhadores de bloco integrantes da cate
goria constante do 49 Grupo do quadro da Confe
deraçãO Nacional dos Trabalhadores em Trans
portes Marítimos, FluviaíS e A~reos,_~atriculados 
nas Delegacias do_ Trabalho marítimo e _de prefe-
rência sindicalizaçlos. . 

Art 3º Os serViços de bloco serão efetucldos 
sob a responsabfiidade dos próprios armadores 
e fiscalizados pelas Delegacias 4o Traba.Jho Marí
timo. 

Art. 49 Incumbe ao armador re:;;ponsável pe
la execução de serviços do bloco: 

a) requísitar os trabalhadores de bloco direta
mente ao sindicato da respectiva categoria, ou, 
na falta desta, na forma indicada pela Oelega<::ia 
do Trabalho Marítimo; 

b) pagar a remuneração aos trabalhadores uti
lizados através do sindicato, observadas as nor~ 
mas legais pertinentes; _ 

c) descontar, da remuneração dos ~abalhad?:_ 
res, contribuições de previdência e. recolhê-las, _ 
juntamente com as dele, a instituição de previ
dência, de acordo com a legislação em vigor, 
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bem como realizar outros descontos prevfstos em 
lei; 

d) recolher os demais encargos sociais, obser
vados os prazos e procedimentos legalmente es
tabelecidos. 

§ 19 O armador que utilizar trabalhadores de 
bloco contrariando o preceituado neste artigo in
correrá em multa. 

§ 29 A multa será fixada em quantia equiva
lente a 50% (cinqüenta por cento) do total da 
remuneração -paga aos trabalhadores de bloco 
utilizados em desacordo com o preceituado neste 
artigo. 

§ 39 A multa será imposta pelo Conselho Re
gional do Trabalho Marítimo. de cuja decisão ca
berá recurso para o Conselho Superior do Traba
lho Marítimo. 

Art. 59 A remuneração-dos trabalhadores uti
lizados nos serviços de bloco será ftxada pela Su
perintendência Nacional de Marinha Mercante -
SUNAMAM. 

Art. 6? Ao trabalhador de bloco que na data 
da publicação desta lei estiver exercendo a profis
são, de acordo com a regulamentação do porto 
respectivo, fica assegurado o direito de continuar 
a exercê-la e terá correspondente matricula inde
pendentemente de quaisquer formalidades. _ 

Parágrafo único. As Delegacias do Trabalho 
Maritimo regularizarão a matrícula do trabalhador 
de bloco em exercício, dentro do prazo máximo 
de 90 (noventa) dias. 

Art. 79 No prazo de 90 (noven~) cl.laJ>_,. _çqnt.a
dos da data da publicação desta lei, o Cons-elho 
Regional do Trabalho Marítimo expedirâ iristru
ções reguladoras do exercido da profissão_ de tra
balhador de bloco e fixará o quadro profissional 
na respectiva base_ territorim. -

§ 19 Nos portos onde já existam instruções 
disciplinando o exercido da profissão de traba
lhador de bloco, será feita. apenas, a sua adapta-
ção às normas previstas nesta lei. _ 

§ 2'1 A aplicação desta lei não prejudicará o 
direito adquirido, quer quanto às vantagens, quer 
quanto à remuneração, em decorrência de acor
dos, regulamentos, usos e costumes locais. 

Arl 89 Esta lei entra_em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 99 Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 3: 

Votação, em turno único-;-do Projeto de 
Resolução n~ 162, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Prata, Estado de Mi
nas Gerais, a contratar opéràção de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
100.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. -

Em votação o projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (P.,.usa.)_ __ 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, re.dação final da matéria, elaborada 
pelo Relator Senador Meira Filho, que será Uda 
pelo 19-8ecretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 162, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nç 162, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Prata (MG) a contratar 
operação de crédito no valor equivalente, em Ç(U

zados, a 100.000,00 OTN. 
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1987. -

M.elra Filho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação finai do Projeto de Resolução no 
162, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pra· 
ta, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 100.000,00 Obri· 
gações do Tesouro Nacional - OTN. 

-0 Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Prata, Esta

do de Minas GerciiS, nos termOs do ait. 29 da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
cõiltratar operaÇão de crédito no valor correspon
deiite, em cruzados, a 100.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS,_ dest.inadª ~ canalização do córrego Moreira, 
no Município. 

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

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

Encerrada. a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à p-romulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem4: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 163,- de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Tlfllóteo, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
450.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 
--Em votação-o: projeto, em turno único; 

Os Srs..-Sênadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

_Aprovãâo. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senador Itam8r Franco, que será 
lida pelo Sr. 19-Secretário. 

Outubro de 1967 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
163, de 1987-

0 Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 163, de 1987, que autoriza a 
prefeitura Municipal de Timóteo (MG) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 450.000,00 OTN. 

_Sala das Sessões, 8 de outubro de 1987. -
Itamar Franco, Rel~tor. 

ANEXO AO PARECER 
Redação fina) do Projeto de Resolução rt' 

163, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federai "aprOvoU !los 
tennos do artigo 42, inciSO VI, da Constituição 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefitura Munlclpal de TI
móteo, Estado de Minas Gerais a contra
tar operação de crédito no valor cof'I'Mo. 
pondente, em cruzados, a 450.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTrl. 

-o Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É Prefeitura Municipal de Timóteo, 

Estado de Minas Gerais, rios termos do" art ~ 
da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado_ f~.deral, <)utorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados _é! 450.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à canalização do Córrego Timóteo 
no Município. · 

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

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

Não havendo_ quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

o projeto vai à promüiQação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
em5: 

Votação em turno único do Projeto de Re
solução no 164, de 1987' que autoriza a Pre
feitura Municipal de Ubá, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente em cruzados a 
240.000;_00 Obrigações do_Te:s_ouro Nacional 
- OTN, tendo_ -

. PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie-
- nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. . 

Em votação o projeto em tunno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
AprOVadO. - -

O SR. PRESIDErrrE (Huberta Lucena) _:_ 
Sobre a mesa, redação final da matéria e1aborada 
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pelo Sr. Relator, Senador Itamar Franco, que será 
lida pelo Sr. ]?-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•164, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n_9 164, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ubá (MG) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados a 240.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de l_fil87. -
Itamar Franco, Relator. -

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•l64, de 1987. 

Faço saber que o Senado fede_ral aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Obá, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 240.000,00 Obri· 
gações do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art.. 19 É a Prefeitura Municipal de Ubá, Esta· 
do de Minas Gerais, nos termos do act. 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da ~la Resolução~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado _Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
de.nt.e, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, estas na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS, destinada à canaUzação de c6rrego, no Muni
cípio. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de_.sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Em discussão a redaç:ão fanai. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem6: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 165, -de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, Es
tado de Minas Gerais,- a contratãt ·operação 
de crédito no valor correspÕndente, em cru· 
zados, a 77.067.67 Obrigações do Tesourp 
Nadonai-OTN, tendo PARECER FAVORA
VEL, proferido em plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

mariecer:·se'1ta-dos. (P'J.usa.) · 
AproVado. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Sobre a .mesa, redação fma1 da matéria, elaboradó;l: 
pelo Sr. Relator, Senador Itamar Franco, que será 
lida pelo Sr. 1~-Secre:tário. 

t lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
.. n' 165, de 1987. 
O Relator apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução no 165, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Várzea da Palma (MG) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a n.067,67 OTN. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de_ 1987. -
Itamar Franco, Relator, 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 165, de 1987. 

faço saber que o Senado" Federal aprovou, nos 
termos do artigo -42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vár
- zea da Palma, Estado de Minas Gerais, 

a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
77.067,67 Obrigações do Tesouro Na

. donal- QTN. 

O Senado Eederal resolve: 
Art. }9 t a P~f~itura Ml,n:liclpal de Vánea da 

Palma, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art. 2~ da Resolução n9 93, de .11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de ;; -de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
-~utorizad<l_a contratar operação de crédito nova
lor correspondente, em cruzados, a 77.061,67 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN,junto 
à Caixa Econômica Federa], esta na qualidade 
de g~stora do Fundo de Apoio ao Desenvo1vi
rriéritõ Soda] - FAS, destinada à implantação 
de galerias pluviais e calçamento, no Município. 
o Art. 2_? __ Esta Resolu_ç_ão entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

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

E_ncéTada & dj_~ussão; .::r-matéria é dada como 
definitivamente ãdotada, dispensada a vôtaçào, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena): 
Item 7: 

Vcifação, em turno único, do ProjetO de 
Resol.ução n 9 166, -de 1987, que autorl7;a a 
Prefeitura Municipal de Bom .Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza-
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dos, a 96.167,71 Obrigações do Tesouro Na-
cional - OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plé· 
nário.-

A discussào da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. -

Em votação o projeto, em turno óiucO~ ___ 
Os Sr:s. SenaçlQres qu~ o _aprqyam qUeiram per

manecer sentadOs. (Pausa.) 
_Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senador Jutahy Magalhães, que 
serâ lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

E lida a seguinte: 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,. 166, de 1987. 

O Relator a"preSéritâ --a redação _fi:nç~l_do Projeto 
de Resolução na 166, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BÃ) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a ~6.167, 71 OTN. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1987. Juta
hy Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 166. de 1987. 

Faço saber que o Senado feçleral aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa, Estado da Sabia. 
a conb'atar operação de crédito no valor 
correspondente, em _cruzados, a 
96.167,71 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN:. 

O Senacj_o _ _federa1 resolv~~ 

Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia, nos ~rmos do art. 
29 da Resolução no 93 de 11 de outubro de _1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a ~6.167,71 Obrigações 
do TeSouro Nadonal - OTN, junto ao Banco 
do Desenvolvimento do EStado da Bahia S!A, este 
na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada à dotação de infra-estrutUra-urbana, 
condizente com as necessidades da comunidade 
(execução do ProjetO- CURA), no Município.-

Art. 2G Esta resolução entra, em vigor na data 
de sua publicação. 

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

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

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, -dispensada a votação, 
nos termos regimentais. - -
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O projeto vai à promulga;:ão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem8: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 167, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Imperatriz, EStado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
525.159,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pieM 
nárlo. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que a·aproVaffi queiram per

manec_er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senador Edison Lobão, que será 
lida pelo_ 1 Q-Secretá:rio. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•167, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 167, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA) a contratar 
operação de crédito no valor c_orrespondente, em 
cruzados, a 525.159,00 OTN. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1987. -
Edlson Lobão, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
R 0 167, de 1987. 

Faço saber que o Sen·ado Federal aprovou, nos 
telmos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se~ 
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lm· 
perabiz, Estado do Maranhão, a contra
tar operação de crédito, no valor coJTes
pondente, em cruzados, a 525.159,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I-

0 Senado Federai resolve: 

Art 1 o É a Prefeitura Municipal de Imperatriz, 
Estado do_ Maranháo, nos termos do art. 2~ da 
Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n'? 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 525.159,00 Obrigações do 
TesoUro Nacional - OTN, junto ao Banco do 
Estado do Maranhão S/A, este na qualidade de 
agente financeiro da operação, destinada à execu
ção de obras de infra-estrutura urbana e equipa
mentos comunitários no aglomerado "Vt1a Lo
bão", no Município. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Em discussão a redação final (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a mat~ria é dada como 
defmltivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 168, de 1987, que autoriza a 
Prefeiiu;a Municipal de Macaíba, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 60.000,00 ObriQ"aÇões do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Em votação o proje~ em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redaçáo finai da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senador Nelson Wedekin, que 
será lida pelo 19-5ecretárío. 

É lida a seguinte 
Redação Hnal do Projeto de Resolução 

n• 168, de 1987-

0 Rel~Qr_ g~presenta a redação final do Projeto 
Qe Re_s_oJl!ç-ª.o n? _1_6_~e 19S_7, que autOriza a 
Prefeitura MuniciPal de Macaíba (RN} a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
Cruz:"aaos, a 60.000 OTN. 

Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1987. 
-Nelson Wedekin, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'168, de 1987. 

· Fãço saber qUE; Õ Senado Federal aprovou, nos 
téiliiõs- do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Mwúdpal de Ma
caiba, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
60.000,00 Obrigações do Tesouro fia· 
donal- OT!'I. 

O Senado Federai resolve: 
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de MacaÍba, 

Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 
artigo 29 _da Resolução n9 93;-de 11 de outubro 
de 1976, a1terada pela Resolução n9 140, de 5 
de. dezembro de 1985, ambas do__Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 60.000,00 
Obrigações do_ Tesouro Nacional - OTN_, ju_nto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na quali
dade de agente financeiro da operação, destinada 
à execução de projetas de infra-estrutura relacio
nados com equipamentos comunitários e outras 
melhorias urbanas. no Município. 

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

O SR. PREsiDENTE (Hurrlberto Luc_ena) -
Em discussão a redação finai. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos term-os regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 169, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sa1to de Pirapora, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza-

-- _dos, a 11.457,62 Obrigações do Tesouro Na~ 
clonai - OTN, tendo 

PARECER_F AVORÁ VEL. proferidO em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
anterior. 

Em votação -o projeto, em turno único; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

. rTiànecer _sentados. (Pausa~) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senado( Ronaldo Aragão, que 
será lida pelo Sr. Prirrieiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

R e dação final do Projeto de Resolução 
n• 169, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 169, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora (SP) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 11.457,62 OTN. 

Sala das Sessões,, 8 de o_utubrQ de 1_987,. -
Ronaldo Aragão, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•169, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Coristitlifção, 

- e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1987. 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Sal· 
to de Pirapora, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
11.457,62 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ç Ê a Prefeitura Municipal de Salto de 

Pirapora, Es_tado de São Paulo, nos termos do 
artigo 29 da Resolução no 93, de 11 de oúu.ibro 
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de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do SEiriado Federal, 
autorizada a contratar operação de créditQ no va
lor correspondente, em cruzados, a 11.457,62 
Obrigações do Tesouro Naçional -:- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Des_envolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de cozinha piloto, no Município. 

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

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fi_n~.--~ausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, está encer
rada a discussão. 

Encerrada a discussão, a rÕatêriã ~- dadâ corno 
definítivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Votação, em turno .{miçÇ>, do_ Projeto de 
Resolução_ no 170, de 19ª(_,_ que autoriza o 
Governo do EStãdo do Rio de Janeiro a ele~ 
var, em caráter excepcional e temperaria~ 
mente, o parâmetro estabelecicto no item m 
do art. 2" da Resolução n" 62, de 28~ 10-75, 
modificada pela de ri' 93, de lJ-1 0-76, am
bas do Senado Fed~ral, de modQ. a permitir 
o registro de uma emissão de 3_6. 730.._000 
Obrigações do Tesouro _do_ E,st~d9 _do.J~fo 
de Janeiro --OTRJ, tendo 

PARECER F AVORÁYE':L, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer senta_dos._ (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senador Mádo Maia, que será 
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

:é: lida a seguinte 

Redação Anal do Projeto de Resolu
ção n• 170, de 1987-

O Relator apresenta a Redação Final do Projeto 
de Resolução n" 170, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cz$11.405.766.900,00 (onze bilhões, quatro
centos e cinco milhões, setecentos e sessenta 
e seis mil e novecentos cruzados} o montante 
de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1987. -
Mário Mala, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Final do Projeto de Resolução 
n' 170, de 1987-

Faço saber que o Senado Fede~~l.aprovou, nos 
termos do art., 42, inciso VI, da- Çónstltuição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza o G~vemo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar_e_m Cz$ 
11.4_05.766.900,00 (onze bilhões, qua· 
trocentos e dnco mDhões, setecentos e 
sessenta e seis mil e novecentos cruza
dos) o montante de sua dívida conso
lidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]9 É o cioverrio do Estado do Rio de Ja~ 

neiro, autorizado a elevar, temporariamente, o pa
râmetro do item DI do art. 29 da Resolução n• 
62, de _28 de outubro de 1975, modificada pela 
de_ n~ 93;·ae fl de OUtUbro de 1976, ambas do 
Senado Federal, a fim de que possa realizar opera-_ 
ção de crédito no valor de Cz$ 11.405.766.900,00 
(onze bilhões, quatrocentos e cinco milhões, sete
centos e sessenta e seis mil e novecentos cruza
dos), correspondente a 36.730.000,00 Obriga
ções do Estado do Rio de Janeiro- OERJ, consi
derado o valor nominal do títu1o de Cz$ 310.53, 
vigente em junho de 1987, destinado ao final)cia
mento parcial do seu déficit corrente do presente 
exercício, obedecidas as condições admitida~ pe
lo Banco Central do Brasil, no respectivo pro-
~sso. _ _. 0 _ • • 

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

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a.-âtscussáo. - - -. - . -·" . 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada de votação, nos termos regimen
tais. 

O prOjeto vafá PromulgaçãO. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo MeU o. 

O SR- ÁUREO MELLO (PMDB - N1t. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presldei1te, Srs. Senadores: 

A palavra proferida em ocasiões fora da Ordem 
do Dia, no ensejo do espaço destinado aos pro
nunciamentos, deve antes de mais nada, caracte
rizar-se pela oportunidade. 

Daí entender, eu Sr. Presidente, a oportunidade 
daquilo que desejo proferir,justamente nesta hora 
em que a efervescência política atingiu um ponto 
paroxística neste_ País. Em termos de divisores 
de água estão delineados em que as manifes
tações pessoais caracterizam a maneira de pensar 
e de OOI-idwir no campo da política, dos vários 
parlamentares que representam a grande popu
lação brasileira. 

Após os últimos acontecimentos, em que o P:ar-
- tido da Frente Liberal rompeu com determinada 

área dã Administração e também com o meu 
PmUdo, o PMDB, em certos setores dos mais ·ex
pressivos, quero, Sr. Presidente, em meu nome 
pessoal apenas, manifestando a minha maneira 
de pensar, patentear neste plenário absoluta con
fiança no Presidente José Samey, P~:esiden~e da 
República e, ao mesmo tempo, integrante da 
agremiação a que pertenço. 

Tenho observado que José Samey tem -sido 
um verdadeiro São Sebastiio em relação a: éi.po-
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dos.e flechas que se cdvam sobre S. Ex", como 
se fosse S. EX' o respõtlsâVel único pela situação 
de aflição financeira em que se_ encontra este 
grande povo. 

Parece que determinadas áreas se esqueceram 
que José Samey encontrou este País n1,1ma situa· 
ção de defasagem, de miséria, de probreza e, so
bretudo, de endivic!.amento, quando 100 bilhões 
de_dólares de dívida serviam para substituir aque
les 3 bilhões que outrora deram motivo à depo
sição de João Goulart. 

Noto, da parte do_ Presidente, a maior boa vonta
de em relação aos seus correligionários, apoiando 
sempre, em todas as ocasiões, as reivindicações, 
principalmente, daqueles que compunham acha
mada Frente Liberal. E, no entanto, observo que 
nada satisfaz, nada atende àquela ansiedade de 
um Governo perfeito promanada de alguns setO
tes políticos brasileiros. 

José Sarney, pelo menos para o meu Estado, 
tem sido urn amigo, um cordial Companheiro, 
um Presidente equânime e justo, atenáerldo às 
reivindicações partidárias, observando aquilo que 
os parlamentares lhe solicitam, e decidindo com 
o acerto de um verdadeiro juiz, a c~aleiro daquele 
seu temperamento afável, sensato, wbano e pa· 
triota, tudo aquilo que lhe é conduzido e pedido. 

No entanto, Sr. Presidente, chega o momento 
em que a paciência, até dos homens calmos, se 
esgota; chega o frlstante em que, também, o Presi
dente tem o direito_ de reclamar. -Dá impressão 

._até que foi José Sarney que individou o País, que 
deixou a nossa Pátria na situação em qUe Se en· 
contra. Há quanto tempo vêm os brasileiros amar· 
gando toda sorte de vicissitudes: a pobreza, difi
culdades, e será. possível que esqueçamos de que, 
dentro de um regime combalido, dentro de uma 
administração que foi entregue, por assim dizer, 
com os cofres raspados, esse Presidente o seu 
staff fundamental, tudo tem feíto para evitar que 
a situação se_agrave, que o Pals continue endivi
dado, pedindo cada vez mais recursos ao extedor; 
que ess_e pOvó pague, er'n face de uma aparente 
prospeddade, ad futurum, na probreza, na difi
culdade e em toda sorte de problemas que o 
acometem? 

Por esta razão,_ Sr. PreSidente, ainda sou daque
les que dão ao -Presidente José _Samey, _aquele 
crêdito de conftança que merece_ o próprio movi
mento de redemocratiza_ção dest_e P:aís, o apoio, 
que a democracia está a merecer e_ a solicitar 
de todos os patriotas que não querem que se 
abata sobre esta Pátria a negra e torva época 
dos regimes ditatodais que e_nsombrecem e tor
nam inexeqUível tudo aquilo que se refere á reivin
dícações populares, de toda a . coletividade bra
sileira. 

Temos visto um José Samey liberal, consen· 
tindo greves, dando toda a cobertura para reivindi
cações populares, auscultando, através do que 
lhe é permitido e do que lhe é possível, aqueles 
organismos que procuram encontrar uma solu
ção harmoniosa e positiva para os problemas da 
nossa terra. No entanto, observo que as investidas 
contra este Presidente têm sido demasiadamente 
afiadas, excessivamente contundentes, o que me 
parece dentro de um palanque e de um ponto 
de vista de absoluta isenÇão --até porque pes
soalmente não tenho um cargo sequer no meu 
Estado que tenha sido por mim apoiitãdo oü por 
mim indicado-, observo que essa oposiÇão tem 
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sido, no meu modo de entender, das mais injustas 
para com esse cidadão brasileiro.-

Por esta _razão, Sr. Presidente, manifesto daqui 
a certeza e a esperança de que, sobretudo a nossa 
agremiação, que é o glorioso PJ\IDB, não venha 
a fazer jus e a justificar aquilo que foi dito há 
dias pelo eminente Senador J_oão_f\1\enezes, de 
que o PMDB é um Partido fissurado, em que de 
um lado existe uma ala disposta a pulverizar o 
cidadão que está no poder e a sua Administração, 
e do outro uma outra ala solidária e que apóia 
incondicionalmente esse Presidente. 

Não é, Sr. Presidente, tenho certeza, Jogo de 
interesses contrariados. Não é, Sr. Presidente, te
nho convicção, nenhuma determinação de cará
ter ideológico comandando as atitudes âe qual
quer grupo a não ser a ideologia patriótica, o 
desejo de fazer com que esse Brasil prossiga na 
sua grande arrancada. E que é necessário, Sr. 
Presidente, que se observe o_ nosso País dentro 
de um enfoque mais otimista, porque em todo 
instante, para todo lado, nós somente ouvimos 
o ressalto, somente observ_amos o elogio do que 
é negativo, daquilo que é decadente. Mas, se ob
servamos o Brasil dentro de um_ plano panorâ
mico, estaremos vendo que este País tem avan
çado, tem progredido, embora os macaréus, as 
ondas contrárias, que procurem fazer submergir 
a grande nau. 

Sem -dúvida nenhuma, Sr. Presidente, não é 
meu regime capitalistã que se vai encontrar a 
solução definitiva para os problemas da grande 
massa trabalhadora, mas, acredido, dentro de um 
sistema que não seja tão radical no concernente
ao excesso d_e ganhos de alguns, e à defasagem 
financeira da parte d~- outros. Acredito que dentro 
de um sistema do que chamari_a delegítimo socia
lismo democrático, chegaríamos a uma sitUação 
em que uma pátria tão rica, tão _opulenta, que 
tem nas suas entranhas e na sua superfície poten
cial económico e financeíro capaz de assombrar 
o mundo e de abastecer toda uma população 
mundial, não seria Isto, Sr. Presidente, a razão 
para que esse País prosseguisse em dificuldades 
e materialmente sentindo o sofrimento na epider
me do povo, 

Manifesto pois, Sr. Presidente, a minha fê, a 
minha convicção, o meu otimismo, a certeza de 
que, chegaremos lá. Iremos, evidentemente, por 
duros caminhos. encontrando, sem dúvida a opo
sição e o cerco da parte daqueles países, que 
sem dúvida estão interessados não na nossa 
emancipação, não no desenvolvimento econômt
c_o deste_ País, mas na sua estagnação; no seu 
atraso. 

Acredito, Sr. P"resldenté, que a evasão de lucros, 
a remessa de lucros para o exterior, venha a ser 
cerceada e moderada, mas que isso tudo venha 
a ser, em termos de democracia, não em termos 
de atitudes impensadas que possam acarretar pa
ra nossa Pátria, para nosso País, uma situação 
realmente vexatória, de afltção, de coação, de per
seguição, e de_ medidas que venham realmente 
a abalar ainda mais a situação que nos encon
tramos. __ 

Dentro de uma análise perfunctória, dentro de 
uma observação feita, vamos dizer, a vol dol
seau, porque não houve oportunidade, ainda para 
mim, que estou, por assim dizer, recém-chegado 
a este Plenário e a esta Casa, em fase_d~ organi
zaçao- do meu gabinete e das minhas atividades 

pessoais, de antigo político que exerce, desta vez, 
o seu quinto mandato, não há, Sr. Presidente, 
um estudo tão aprofundado, mas de minha parte, 
quero manifestar a _minha certeza, confiança, a 
minha convicção, de que José Samey, com o 
seu equillbr\0, com ã sua -inteligência, com o seu 
sentido de patriotismo, ao lado de todos os com
jJãfilieiros do PMDB, que lutam no sentido do 

_ progresso desta Pátria, há de encontrar a solução 
adequada para que o nosso povo seja feliz, e a 
nossa gente se volte cada vez mais para o sol 
_que brilha nos altos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

D<.!RAf'ITE O DISCURSO DO SR. ÁUREO 
JI!ELLO, O SR. HUMBERTO LUCENA DEIXA 
A CADEIRA DA PRES!Dt!YCJA. Q{JE É oca. 
PADA PELO SR. MEIRA FlLHO. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Francisco Ro
Uemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia quatro de setembro recém~findofol insti
tuída em Aracaju a Fundação Augusto Franco, 
cujos objetlvos são os seguintes: assistir soCial· 
Trlente as pessoas carentes, promover a educação 
de crianças, jovens e aduhos, estimular as ativida~ 
des jornalísticas e apoiar as pesquíSas relaclo~ 
nadas com a história de Sergipe, particularmente 
nos campos da política, da economia e da admi· 
n!stração, organizar peças, coleçõ_es e acervos re-. 
presentativos da vida econômka, cultural e social 
do_Es_tadq,_c_oloc.aildo-os à disposição do público, 
estimular as manifestações culturais e artísticas. 
estabelecer o intercâmbio artístico, cultural e cien~ 
tífico com instituições _do_Nordeste, de outras re-. 
giões do País e tambêm com as internacionais, 
trabalhar em favor do desenvolvimento do povo 
sergipano e incentivar as vocações ao serviço de 
Deus. . 

Quero desde já destacar, nas finalidades da 
FUndação Augusto Franco. Sr. Presidente e Srs. 
Senador~s.. eSs_e item relativo às vocações religio~ 
sas. Conforta-nos assinalar aqui, em contrapartida 
a uma proposta submetida na atual fase dos traba
lhos da Ass_embléia Nacional Constituinte, de ex
dusão do nome de Deus do Preâmbulo aa nossa 
futura Carta Magna, proposta aliás inteiramente 
contrária à formação e à índ9le do povo brasileiro, 
por isso mesmo derrotada, é confortador, dizía
mos, verificar que a Fundação Augusto Franco_ 
nasce com tão altos e transcendentais propósitos. 
Coloca-se a nova entidade, por isso mesmo, em 
sintonia com a verdadeira alma de nossa gente 
e com as suas melhores tradições. 

Instituindo essa Fuhdação, a Famiiia Frani:o, 
_de tanta ressonância na história polftica, adminis
trativa e et::onôrilica de Sergipe, não fez outra coisa 
senão dar continuidade à ação que, sob a direção 
de seu ilustre chefe, o ex-Governador, Deputado 
e Senador Augusto Franco, vem, ao longo de 

--várias décadas desenvolvendo em favor dos sergi· 
panos. 

Creio que não exagero ao afirmar, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, que a criação da Funda
ção Augusto Franco se constituiu nwn dos fatos 

__ culturais mais destacados deste ano de 1987 em 
meu Estado. Não será difícil antecipar as reper-

cussôes de tal iniciativa na vida pública da Unida
de da Federação que tenho a honra de repres_entar 
nesta Casa. O cunho eminentemente social e cul
tural da Fundação Augusto Fran(:o confirma _que 
as idéias que- sempre nortearam a ação de seu 
patrono, de confiança na iniciativa privada, de 
apoio ao municipalismo, de defensor da sobe
rania nacional e de permanente devotamento aos 
legitimes interesses do Estado _d~ Sergipe irão 
ter o seu_ natur~l desdobramento !)as ªtiyidades 
da entidade que acaba de ser_fundada. 

Representa também a Fundação Augusto Fran
co a capaciçlade de adaptação do ~mpresário ser
gipano às neéesSidades de nossa época. Ao mes
rrio tempo em que, e com-justiça, se homenageia 
a figura de seu eminente patrono, que vem de 
comemorar o seu 75~ _an_iver_sárió natalíçip, asse
gUra~se- erri- Ser9if>ê, êômo já" diSse, wn amplo 
incentivo às manifestaÇões de natureza social, 
educacional e: científiCa. 

Ao fazer este breve_ registro, Sr, Presidente e 
Srs. Senadores, quero daqui congratular-me co1Tl 
a Família Franco pela oportuna iniciativa de dar 
proS$~QUin:tento,_ por meio da entidade recém
criada, ao incessante trabalho de s~u _çhefe em 
prol do Estado d_e _Sergipe e de seu povo. 

Auguro à Funda_çª-o Augusto Franco votos do 
mais completo êXito em suas atividades. Sergipe 
só tem a ganhar com a sua criação. Está por 
isso de parabéns. Os nomes ilustres que integram 
a sua primeira Diretoria e o seu Conselho Diretor 
são uma garantia de que o espírito empreendedor 
de seu patrono orientará sempre os destinos da 
nova Fundação. - ---

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiçlente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) ~ Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy .Maga
lhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. 
SrS. -Senadores: _ _ _ _ 

Não faz muito tempo, precisamente no dia 14 
de setembrO, pronunciamoS um discurso no qual 
enaltecemos a atuaçã:o da Comissão _Executiva 
do Plano da Lavoura C~~aueira (Ceplac), lem
brando que o órgão "há 30 anos orient;;t a prodl.l
ção brasileira de cacau, gera tecnologia e presta 
assistência técr1ica-aq setor, apoiando o trabalho 
de cerca de 30 mU <)gricultores, que, hoje, não 
se concentram apenas no sul baiano, mas tam
bém no Espirita Santo e em mais scis Estados 
da Amazônia". - - -

Lembramos. àiiída,-qüe "a CePiac- é uma insti
tuição produtiva, exemplar, sem dívidas, mas que 
não faz milagres", porque "não faz chover". Dizia

- mos que o cacaueiro é wna planta deUcada, que 
exige cuidados especiais, -calor e umidad~. Fai:_ia, 
então, 40 dias que não chovia_no sul da Bahia. 
Anunciava-se à. qUeda de 50% da produção da 
safra temperá de cacau, e calculava-se o compro
metimento da safra principal igualmente em 50%, 
prevendo-se um prejUízo da ordem de Cz$ 10,5 
bilhões. 

ManifeStamos; na ocaSião, as nossas apreen
sões em face das dificuldades enfrentadas pelos 
cacauicultores e dirigimos um apelo ao Governo 
para que determinasse a prorrogação dos prazos 
de pagamento de seus .empréstimos bancários, 
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que estavam apenando, sobretudo, os pequenos 
e médios produtores. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se_ passa
ram 30 dias desde que pronunciamos aquele dis
curso, e a situação dos cac<:Iuicultores agrava-se 
pela queda dos preços internacionais do cacau. 
Aprofunda-se a crise provocada pela frustração 

. da safra temporã, cujo déficit é de 1 ,3 milhão 
de sacas de cacau (78 mil toneladas) _em relação 
ao período de 1986/87, e pela perspectiva de re
dução da safra principal em cerca de 1 ,4 milhão 
de sacas (84 mil toneladas), em relação ao perío
db anterior. 

Para esse res1,1ltado negativo contribuiram, é 
certo, dois fatores principais: a devastação e morte 
de grandes extensões de cac;::al,.lais, ataçados por 
pragas temporárias e permanentes, e a redução 
do índice pluviométrico anual ein 50% da média 
dos últimos 25 anos, conseqüência do desmata
mento criminoso da mata atlântica. 

Como representante da região·cacaueira da Ba
hia, preocupam-nos, sobremodo, as conseqüên
cias dessa crise. Os produtores, descapitalizados, 
não têm condições de quitar suas dívidas, que 
atingem a cifra de Cz$ 15 bilhões junto à rede 
bancária e setores de exportação, industrialização 
e fornecedores. 

o desemprego já sacrifiCa, diretamente, ao mil 
trabalhadores nas lavouras de cacau e, indireta
mente, cerca de 400 mil pessoas, estendendo-se, 
ainda, à área urbana, onde atinge 20% dos empre
gos permanentes no setor de serviços. Daí o êxq
do rura1, o agravamento da pressão popu1aclona1 
nas periferias de nossas cidades e _su_as gravís
simas imp~cações. 

Ora, o Brasil é o segundo produtor mundial 
de cacau, vindo logo depois da Costa do Marfim. 
A safra de 1986 atingiu a cifra de 460 ffi._il tonela
das e rendeu ao País US$ 7QO_milhõe:~ _e_rn expor
tações. E Cfmeu Estado é o maior produtor nacio
nal. Suas plantações de cacau Qcupam uma área 
de 615 mil hectares e produzem, em condições 
favoráveis, cerca de 387,5 mil toneladas/ano. ou 
seja, 87,6% da produção na dona!. Sabemos que 
-90% da produção nacioncil ê exportada, consti
tuindo-se em fonte de divisas para o País. 

Os demais Estados produtores de cacau desta
cam-se nesta ordem: Rondônia, com 29,3 mil 
toneladas; Espírito Santo, com 12,4 m,il toneladas; 
Pará, Com 11,6 mil toneladas; e, em menor escala, 
os Estados de Mato Gros~o. Amazonas, _Acr~ e 
Maranhão. 

Noticia a imprensa que cafeicultores do Estado 
de São Paulo, desestimu1ados com C>S ba[xç:ls pre
ços do café, plantaram 250 niil cacaueiros-i som~ 
bra de seus cafezai_s~ os quais começarão a produ
zir a partir do próximo ano. Eles foram incenti
vados pela Secretaria de Agricultura e plantaram 
um tipo híbrido de cacau, mais resistente, desen· 
volvido pelo Instituto Agronômico de Campinas. 

Trata·se de um fato auSpicioso, ·pois conside
ramos de interesse naciona1 a ampliação de nos
sas frontelras de produção de cacau, dada a im
portância dessa atividad_é para fiXar o homem à 
terra, gerar recursos, impulsionar indústrias. Aliás, 
sendo o cacaueiro uma planta nativa n~_ Amazô
nia, acreditamos que possa colaborar, taml?ém, 
para preencher os vazios demográficos daquela 
região. 

Os principais países importadores de cacau em 
amêndoa- responsáveis pelo consumo de 75% 
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da produção mundial - são os Estados Unidos, 
a Alemanha Ocidental, os Pa.íses Baixos, a URSS 
e o Reino Unido. Na América do Sul, exportamos 
prindpalmente para o Paraguai, o Chile, a Bolívia, 
a Argentina e o Peru. 

O Br~Si_L- embora grande produtor de cacau, 
poucO colisGme-chocoTate, um alimento rico em 
calorias, que poderia ser servido nas escolas públi-
cas. como merenda escolar. ~ 

Assim, alertamos o Governo brasileiro para a 
necessidade de incentivar o consumo de choc::o
late, em suas dive-rsas modalidades, rio srasU e 
no exterior. MultaS países, como a China e a fndia, 
por exemplo, poderão transformar-se em grandes 
importadores de cacau em ãméndoa ou industria
lizado, se os nossos escritórios comerciais e as 

-nOSsas representações diplomáticas no exterior 
souberem fazer publicidade do produto. 

. Outro problema com que se deparam os pro
dutores_ de cacau {; a manutenção do estoque 
regulador, bastante dispendiosa. O Con-elo Bra
zlllense de 6 de setembro comenta os esfqrços 
do Sr. João Carlos Monteiro de Carvalho, Secretá
rio-Geral da Ceplac, no sentido de "evitar nialor 
prejuízo do Governo e dos cacauicultores brasi
leiros provocado pelo aum~nto do estoque regu
lador de cacau do _m~r!:ado intema,cion~j", os 
quáis 'já desembolsaram, até agora, cerca d~ l 00 
milhões de dólares, sem resultado", para man
tê-lO, () estc)que re~;~Ulador_ deveria permitir a esta
bilização de preços, em beneficio de produtores 
e -consurriidores, mediante: _a utiJização do estoque 

_-·ae reserva ou a sua retenção, conforme haja me~ 
nor ou maior of~rta do produt9_ no mercado inter
nadom,.l._ -No- entanto,_ ~e- sistema mantém _os 
especuladores bem inforina.dos sobre as osc:ila
ç:ões do rnerc;ado e não tem alcançado a_ sua 
finalidade principal, que seria a manipulação dos 
preços_, em proveito de ambas as partes. Aliás, 
tem-se mostrado perverso para com os produ
tores, _ _constituindo-se, na verdade, numa moda
lidade de pressão do.s países importadores dé ca
cau sobre os exportadores ou produtores,_ que 

__ .aincla _a_rcam com os ônus da armazenagem,-cãda 
vez nl~is- etevado_s, à proporção que se expande 
o ~stoque regu1ador. J::_necessário, pois, que se 
estude esse mecanismo _no_ âmbito da Organi
zaÇão Internacional do Cacau -(OlCq, para que 

_se_analisem as suas falhas e deficiências, c:om 
vista. ao aperfeiçoamento do sistema, talvez me
diante a participação financeira também dos paí
-ses importadores no custeio do estoque regula
dor, caso se conflJTne a necessidade de sua manu~ 
tençãO. -

-- Parece-nos inquestionável que os gravíssimos 
problemas que afligem os cacauicultores, _com 
reflexos perversos na área sócio-económico
financeira, justificam plenamente as suas reivindi
cações, que nos foram transmitidas pelo Sr. Or
lantildes Périçles c;le Cary~ho. Filho, Presidery.te do 
CoriSelho Nacional dos ProdUtores de Cacau, e 
sao as seguintes:- . 

"1) prorrogação do prazo de pagamento 
de_ fmanciamentos rurais, sem correção mo
netária 

2) acesso-e garantia de recursos para cus
teio, em 1988, em vãJOres atualizados ~ inte
grais; 

3) crédito para investimento, visando à mo-
- demizaç:âo da ca_cauicultura, sem elevação _ 

aas áreas implantadas; 
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4) al?ertura de linhas de crédito especial 
para as cooperativas de produtores de cacau, 
objetivando o seu fortalecimento financeiro; 

5) refirianciamento dos débitos da lavoura 
junto a exportadores-i_ndustriaiS· 
fornecedores de materiais ag-rícolas." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, razemos nos
sas as r~ivindicações dos cae;auicultores do nosso 
Estado e dirigimos um veemente apelo ao Presi
dente José Samey e ao Ministro Bressei- Pereira, 
da Fazenda, para que determinem aS providências 
necessárias ao seu atendill)ento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Pülmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - ~en
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bap
tista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr .. Presidente, 
Srs. Senadores: --

0 Presidente Jos~ Samey lançou no· dia 30 
de setembro ú1timo, durante solenidade rea1lzada 
no Palácio do Plana1to, em Brasn~, o Programa 
de Ação Governamental (PAG) para o-qüin
qüêriiõ 1987/1991, perante 23 Ministros de Esta
do, 14 Governadores de Estado e Territórios~ de
zenas de ~rlamentares, autoridades, jornalistas 
e convidados, .-ifirmando: ... "Queremos ingreSS<U" 
no século XXI tendo vencido a fome e a miséria". 

Ass_everou, ainda, o Presidente José Samey, em 
seu aplaudido pronunciarilentO: 
"Estamos aquCrel.midos para um passo decisivo 
na definição- dos programas governamentais ... 
Antes de chegarmos ao Plano d~ Ação Gover
namental que hoje lançamos, percorremos um 
longo período._ Não. tínhamos um Orçamento 
Unificado. Nós tínhamos um ors:amento fiscaL 
um ors:amento financeiro e um orçamento mone
tário. E, reunidos nestes três orçamentos, um or
çamento difuso, que i1ão dava cOndições de se 
visualizar exatamente a despesa pública ... Conse· 
guimos, já este ano, o que é, de certo modo, 
um fato inédito na História do Brasil, o primeiro 
Orçamento Unificado mandado--ao Congresso 
Nacíona1, o Orçamento de 1988; que reúne os 
orçamentos fiscal, financeiro e monetário. A partir 
de aQora o CongreSSo Nacional pode ter um con
trole absoluto das contas públicas e acompanhar 
o Governo em todos os seus gastos porque aqui 
estão prescritas as despesas e as fontes de fin_an
ciamento, não podendo mesmo o Governo fazer 
nenhuma despesa que não seja autoriz__ada pelo 
Congresso Nacional." 

Esclareceu o Chefe da Nação que o Programa 
de Ação Governamental (PAG) não é um pro
grama de. gastos. "Pianejar não é gastar, planejar 
é saber utilizar os recursos disponíveis de uma 
man~ira racional, aproveitando-os ao máximo. 
Com o Plan_o ~açroeconôniico, que nos dá os 
limites-a a nossa economia, e com o PAG, eStamos 
preparados para executar um governo planejada~ 
mente, um goveino moderno, cómo deve ser o 
governo de um país ·como o Brasil". 

Estas palavras ·do Presidente da República de
vem ser acolhidas como reflexo de uma nova 
mentaiidade, traduzindo um estilo diferente que 
se poderia condensar nas expressões transparên
cia, SenSo de responsabilidade e respeito à opinião 
pública 
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O povo brasileiro tem o direito de saber como 
são gastos os recursos gerados pelos impostos, 
notadamente o volume_ das despesas governa
mentais. 

O Plano de Ação Governamental (PAG) 
restabeleceu no Brasil o hábito e as técnicas do 
planejamento a médio e_ a_ longo prazos, e foi 
elaborado pela Secretaria de Planejamento e 
Coordenaç_ão _da_Pres_idênc:;ia da República (Se
plan), dentro dos parâmetros preestabelecidos 
pelo I Plano Nacional de Desenvolvimento da 
Nova República ( 1986/1989), no sentido de "mu· 
dar a vida econômica, social e política do País", 
mediante a retomada do crescimento e o com
bate sistemático à pobreza. 

Na mesma ocasião, o Presidente José Samey 
sancionou o projeto qUe toma_ obrigatória a con
cessão do vale transporte dos trabalhadores; assi
nou um decreto elevando o piso nacional dos 
salários para Cz$ 2.640,00, a partir de outubro; 
e anunciou que a inflação de setembro ficou em 
5,68%. 

Evidentemente seria desnecessário resumir, 
nos limites prefixados de_um conciso pronuncia
mento, um doc_umento de vastas proporções, 
com 304 pãginas profusamente ilustradas e re
cheadas de indicadores estatísticos. gráficos e 
projeções, abrangendo o período de 1987 a 1991. 

São 10 (dez) capítulos nos quais se examinam 
minuciosamente os grandes desafios e estraté
gias da ação governamental; o cenário prospec
tivo da economia brasileira; as diretrizes políticas, 
económicas e sociais; a programação e as_ metas 
dos setores produtivos nos domínios da agricul
tura, indústria, mineração, energia, transportes, 
comunicações, ciência e tecnologia; a programa
ção e as _metas sociais (alimentação e nutrição. 
educação, habitação, saúde, saneamento, previ
dência e assistência social, refonna agrária, de
senvolvimento_ urbano integrado, justiça e segu-

variados segmentos da sociedade brasneira, ou
vindo não som_ente os governado~s, os _ministros 
de Estado, as lideranças empresariais e políticas, 
como contingentes mais frágeis da _sociedade: 
os bóias-frias, os sem-terra, os idosos, os favela
dos, os migrantes, e até mesmo os menores ca-

. · i"elifes e meninoS de rua: algo como até agora 
não se fazia entre nós. 

O Programa de Ação Governamental 
(PAG) definiu sete metas básicas na área econõ.
mica e oito no setor social Os investimentos glo
bais para o qüinqüênio, de 1987 a 1991, no País, 
foram calculad,os em Cz'$ 14,3 trilhões, dos quais 
Cz~ 5 trilhões a cargo do Setor Público (União, 
Estados e Municípios) e Cz $ 9,3 trilhões por conta 
da iniciativa privada. 

O Programa estabelece investimentos de Cz$ 
8,9 trilhões na área produtiva e social. 

Os Cz$ 5.4 trilhões restantes representam os 
inVestimentos previstos pelo Governo na área da 
livre inlciativa. Dos Cz$ 8,9 tn1hões, 54% ou Cz$ 
4,9 frilhões, serão destinados ao Setor Social 

Projetes novos, na área econômica, são a Ferro
via Norte-Sul e a Usina Siderúrgica do Maranhão 
_que deverá produzir três milhões de toneJadas 
de aço. Os ínvestinlentos relativos a esses dois 
erttp·reendime-rltos sãO escalonados de 1987 a 
1gg1. O PAG prevê um crescimento acumulado 
do PIB, nesse qüinqüênio, da ordem de 49%. 

Isto significa que o PIB se elevará de US$ 271 
bilhões em 1987 para US$ 404,86 bilhões em 
1991. 

A atual popUfação brasileifa estimada em 141.4 
milhões de pessoas, deverá atingir em 1991, 154 
mifhões e cerca de 240 milhões em -torno do 
ano2.020. 

Em face dessas previsões a atual renda- média 
per caplta de US$ 1.921,36 deverá ser de (JS$ 
2.628,96 em 1991. 

rança pública e trabalho). O Programa de Ação Governamental 
No capítulo VI se definiram a programação e (PA.-G) contribuirá, sem dúvida, para modificar 

as metas regionais (evolução das disparidades o perfil da distribuição de renda em nosso País 
regionais; Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com a execução do~ diversos projetas que o inte-
Sul. Sudeste; a programação multirreglonal e ou- gram, dentre os quais conVém mencionar o Muti-
tros programas). Constam ainda do PAGas metas · iãO -coritra-a_ Pobreza; _através do qual o Goyemo 
especiais concernentes às Forças Armadas e à Federa1, _conjuntamente com a comunidade, as 
segurança,_ cultura, beio ambiente, ação comu- Prefeituras e a iniciativa particular, mobilizará in· 
nitária e administração pública A seguir vêm as vestimentos da ordem de Cz$ 480 bilhões e bene-
partes VIII e lX, que se referem ao financiamento fk:fará diretamente 73 milhões de pessoas. 
do Programa ( equacionamen_tp _das contfl,s do se- Sqbre o assunto, requeiro a incorporação ao 
tor público, fontes e usos dos recursos); a coorde- texto deste pronunciamento, do discurso anexo 
nação da ação governamental (o processo de proferido pelo Presidente José Samey, a respeito 
coordenação e_ acompanhamento de programas do PAG, - documento digno da maior divulga-
e projetas). Finalmente, são enumeradas as 100 - -çao,--=-nãó ãperias em virtude do seu-conteúdo, 
prim.ipais obra e projetos do PAG_ (çom informa- -cQriJ.o- pelo significadO histórico de que se _reveste 
ções concretas quanto à_ área, re_cursos financei- ao ãnunciar, coi'n o a,dvento do mencionado pro-
ros, cronograma físico, metas, desempenho, ins- grama, o retomo e a modernização do planeja-
peção e avaliaçã_o) e na parte X. insere--se um rrierito no cenário da Administração Pública bra-
valioso anexo estatístico. Síleira 

Felicito, portanto, o Ministro Chefe de~ $eplan, É: exato que o Brasil tem uma experiência de 
Anibal Teixeira, pelo desempenho da missão que planejamento digna de exame, a partir do Plano 
o Presidente José Samey lhe atribuiu, e es_tendo SAL TE (Saúde, Ali!nent.ação, Transportes, Edu-
os meus aplausos à equipe técnica do_ Jn_sti_tl.!_to _ ~f~Çffio_}, das Metas do Presidente Ju_~celino Kubits-
de Planejamento Econômico e Social OPEA) que, _chek, do efêmero Plano do Minístro Celso Furtado 
sob a_ coordenação do economista Gera1do de tlQ Gqvert)o João Gaulart, e das Diretrizes e Metas 
Alencar, revelou indls~utível.efiÇiência na execu- ___ para Ação de doveino, do Presidente Emilio -Mé-
ção dos trabalhos de pesquisas, investigações se- dici. 
toriais, elaboração de projeções matemáticas, cál- Nada, porém, capaz de se comparar com o 
culos, formulação de modelos, e principalmente desafio enfrentado pelo Presidente José Samey, 
pelo fato de ter mantido contato com os mais tal como o resgate da imensa dívida social para 

com dezenas de m1lhões de brasileiros· mãrgina
lizados pela fome, desnutriçffio, doenças, desem
prego ou subemprego, analfabetismo, - párias 
que vegetam em favelas, mocambos, cortiços e 
guetos -ou seja, o cenário desolador da miséria, 
do pauperismo e do atraso. 

Na mensagem dirigida à Nação ao encaminhar 
o _Programa de Ação Governamental (PAG), 
o- Presidente José Samey deixou claro que já se 
encontram em execução as medidas de curto 
prazo visandõ à estabilização econômtca, comple
mentadas pelo Plano de Controle Mac~conô
mico de junho de 1987, destinado a conter o 
processo irifladonário e estabelecer condições fa~ 
varáveis à retomada do processo· produtivo. 

Mas, é através do PAG que o Governo pretende 
assegurar aos maís desfavorecidos, condições de 
sObrevivência digna e acesso aos beneficies do 
progresso. 

Isto significa, praticamente, alicerçar as bases 
do crescimento na geração de empregos, redu· 
ção dos índices da inflação, na melhor distribuição 
de renda e criação de oportunidades de investi
mentos que beneficiem as populaçõeS carentes 
e as regiões menos desenvolvidas. 

Convém enumerar, em função desses objetivos 
prloritártos, as seguintes diretrizes económicas e 
sociais do PAG: 

a) a geração de BA milhões de novas ocupa
ções, que absOrverão a população economica
mente ativa no período contemplado e parte dos 
des_empregados na época de recessão: 

b) o crescimento da renda nacional a taxas 
anuais entre 5% e 7%; 

c) a ênfase especial aos investimentos na_ área 
-social; e 

d) o desenvolvimento do mercado interno e 
das exportações. concomitantemente. 

40 milhões de pessoas terão, destarte, duplica
dos seus rendimentos. seja pela elevação do va1or 
real-do salário mínimo, seja por beneficiarem-se 
de programas sociais específicos. 

Elaborado com a finalidade de consolidar, na 
área da administração pública, a retomada do 
planejamento como processo técnico Seguido de 
avaliação e permanente acompanhamento, o 
PÀG, ao contrário dos planos anteriOres;- indica 

· as fontes de financiamento dos investimentos a 
serem realizados, procurando garantir a dísponl· 
bilidàde de recUrsos hão inflacionáriOS. 

No campo econômico urgia, de pronto, deter 
o processo recessivo; controlar a qualquer preço 
a inflação; estimular a economia e gerár empre
gos - este é um dos maiores desafiOs, exigindo 
providências urgentes_ que levem a economia a 
se sustentar em taxaS aproximadas de 7% a 8% 
ao ano1 _permítindo responder ao imperativo da 
criaÇão de- 8,4 milhões de novos empregos no 
periodo 1987/1991. 

O outro desafio máximo no campo económico, 
se refere _ao crescimento da renda da população 
das regiões menos desenvoMdas, através da des
CentraliZação industrial, e da alocação de recursos 
em pólos de desenvolVimento. 

· T oáavia, tão assustadores quanto os econô
m.icos,_são os desafios sodai~< q,,r:netad.e da popu
JãÇão brasileira- de-_maJS~de 10_ anos_- -quase 
51- milhões de pesSOas :.._ percebem até meio 
salário mínimo e se apropria de 2% da renda 
nacional; 64% recebem até um salário mínlmo 
e se apropriam de 8% do produto. Apenas 1 mi-
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!hão de brasileiros situam-se em faixas superiores plementação do PAG - de vez que a execução 
a 20 salários mínimos, benefiCiando-se de 18% do meryq~mado pr~r~ma enfrentará obstáculos 
da renda. __ ·- . e J:l,ifi_c::uldades, O que é natural, por se tratar· de 

Vivem no País cerca de 70 milhões de brasi- uma -maciÇa -aplicàçâi::i de recursos, -que transfor-
leiros em condições precárias. O Nordes.te~_p Nor- _marao_ª fisionomia soda! e económica do País. 
te e diversos bolsões de pobreza por todo o Brasil, A Nação se regozija pelo seu advento, e aplaude 
ostentam diferenças de renda que vão de US$ essª_oportuna e patriótica iniciativa do eminente 
200 a US$_ 5 mil. Chefe da Nação, rogando a Deus para que os 

O Nordeste com 30% da população brasileira objetivos colimados sejam plenamente atingidos 
coocentra cerca de 50% elos problemas sociais e coroados de êxito. . 
do Pais. _ São estãs ~S _ref1exões que me pareCeram mais 

Vastos contingentes da população encontram~ relevantes, à margem do Programa de Açâo 
se marginalizado_s: 1) os bóias-frias, em número _ Çiov~mamental- prosperidade para todos. 
superior a 4 milhões; 2) os sem~terra, mais de Tonla~se, agora, impresciildível que o PAG seja 
6 milhões; 3) os favelados, cerca de 12 milhões; :_;:~._iTipla e êxaustivamente debatido e avaliado, nas 
4) os idosos, quase 5 milhões; 5)os menores de- esc_ol.:ts_, _ _y_ojversidades, sindicatos, igrejas, quar~ 
samparados, abandonados, mais de 6 miJhões; téis, partidos políticos- aonde quer que se_r_eú-
6) os desnutridos com déficit de alimentação su- nam as lideranças mais expressivas da naciOria-
perior a 400/calorias/dia somam 35 milhões; -7) !idade. 
os doentes, aos milhões_ ... e, 8) o_s defidentes em •• 
geral. - DOCUMENTO A OOE SEREFEJ?E OSR. 

LOGR!VAL BAP71STA EM SEU DfSC(JfiSO, Algumas metas sociais do PAG --::-.isl:o é, dobrar 
a renda de 40 milhões çje_ brasileiros, _construir 
8 milhões de novas moradias para a -população 
de baixa renda_, melhorar a concessão da merenda 
escolar para 38 milhões de crianças, criar 12 mi
lhões de vagas escolares e suplementar a alimen
tação de _60 milhões de brasileiros - permitem 
avaJiar as dimensões do Programa, recém-lan
çado, tornando imperativa e urgente a moder
nização técnica, administrativa, financeira e hu
mana do Sistema Administrativo d_a União, a frn 
de evitar pontos de estrangulamento, distorçõ-es 
e atrasos na execução dos projetes espedficos 
no decorrer da sua implementação no período 
1987/1991. - --

Encerrada a 2• Guerra Mundial foram surgLndo 
tanto em países mais de!ienvolvidos como no Ter
ceiro Mundo, múltiplas inidativas visando, através 
de sucessivas reformas, a_ti_ngir os objetivos coli
mados pela racionaliza_çã_o acjministrativa. 

A obcessão das reformas tnbutári_as_, _baocárias, 
agrárias, e dos sistemas ed_uc_.:ttivos, do_s proces
sos governamentais e administrativos prossegue, 
com maior ou menor _intensidade, em todo o 
mundo. 

Na verdade, todo e qualquer planejamento em 
termos de formulação de programas, projetos, 
diretrizcs e metas nortcadoras da ~ção governa
mental, pressupõe vigorosas investigações e son
dagens das realidades sócio-económicas, crite
riosa avaliação da_multiplicidade dos fatores ou 
circunstâncias conjunturais, diagnósticos preci
sos e realistas. 

Somente depois dessalase preliminar, e básica, 
é_ que se reveJam os pontos mais fracos ou vulne
ráveis, no concernente às programações, planeja
mentos e estratégias preconizadas - ou seja, o 
engajamento com as ~gências das realidades, 
os impactos da implementação que, freqUente
mente, anulam ou obstaculizam os ajustamentos 
aos fa,tos. as adaptaçõ_es às exigências_ concretas 
das realidades. 

Acredito que o Programa de Ac;ão Governa
mental (PAG)- prosperidade para todos- pro~ 
posto pelo Presidente José Sarney, atingirá as 
suas metas prioritárias, em face da seriedade, da 
competência e do patriotismo que presidiram à 
sua elaboração. 

Confio em que o Ministro Aníbal Teixeira pros
siga com redobrada energia e entusiasmo na im-

Presidência da República 
Secretaria de Imprensa 

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSÉ SARNEY 
POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE LANÇA
MENTO DO PRQGRAMA DEAÇÃO GOVERNA
MENTAL-PAIACIOOOPLANALT0-30-9-87 

Senhor Presidente do Senado Federal, Senador 
Humberto Lucena, 

Senhor Ministro de Estado Chefe da Seçretã.ri~ 
de Planejamento e Coordenação da Presidênda 
da República, Dr. Arubal Teixeira, 

Senhqr Ministro _de. Estado interino dos Trans-
portes, Mário Antonio Picanço, 

Senhores.Mini_stros _de Estado, 
Senhores Governadores. 
Senhor Senador Afonso Camargo, 
Senhores _Parlamentares, 
Senhor Cr~o Andrade, Presidente da Associa

ção Nacional de Empresas de Transportes Ur:ba-
nos, 

Minhas .senhoras e meus senhores: 
__ Antes de_ abordar o alto significado do lança

mento hoje, do Programa de Ação Govemamen-
- tal, anuncio que acabo que sancionar projeto de 

lei sobre o vale-transporte. Ainda em dezembro 
de 19é5, mal chegado à Presidência c!a República, 
sancionei a Lei nQ 7.418, que instituiu essa grande 
conquista, preocupados que estávamos, como 
estamos_, sobre o problema dos transportes _urba
nos e dos trabalhadores naS grandes metrópoles. 
O novo projeto_ de lei, de autoria do Se!1.;!1dor Afon- _ 
so_ Carilargo, toma obrigatório o vale~transporte. 

Para se ter uma idéia do que isso significa para 
_o_ trabalhador br~sileiro, basta di~er que, com esta 
lei, estamos ampliando, por dia, de 1 e meio mi
lhão para 14 milhões o número de beneficiários 
do vale-transporte. Estarão, agora, atingidos por 

_ ~ste beriefído legal, 80% _ dos trabalhadores que 
ganham até três salários mínimos. 

Para quem recebe até um salário mínimo, com 
até ç~m_yiagens ao mês, e~amos reduzind_o de 
30% para 6% do salário o peso líquido médio 
dos seus gastos com transportes. 

Com essas medidas, rompemos um ciclo vicio
so causado pela evolução do_s custos dos trans
portes, sempre superior à capacidade de paga
mento dos usuários. Isso gerava perda na quali-

d~de~do serviço, aumento dos cust9s oper,acio
nais e pressões de reajustes tarifários em níveis 
acima dos salários, repetindo o ciclo. 

Este é apenas um dos aspectos com que esta
mos, e temos tratado o problema dos trabalha
dores e dos transportes, nas grandes cidades. 
Basta lemDr_ar. que hã dois rrieses lançamos_ o 
grande programa de melhoria das vias urbanas 

-e--de-transportes coletivos das grandes metrópo
le~. CÕ!TJ-u_in programa avaliado em 1 bilhão e 
400 milhões de dólares, destinado à melhOria da 
frota nacional de transporte coletivo, já hoje em 
estado bastante precário, como também .à melho
ria dos transportes suburbanos, através da recuK 
peração de todo o parque de locomotivas, além 
do leito das_ estradas que serverri de abastece
doras dos transportes Urbanos. Istci é úm grande 
benefíciO para o n-ossO trabalhador, que também 
neSte-dovernO, tem recebido um tratamento prio
ritário, bastando lembrar que corresponde a essa 
época o salário-desemprego e o salário-móvel. 
E a fllosofiã de que jama[s nós podemos ter salá~ 

--iiõi(iue não corrigidos de acordo com·a inflação 
e com os ganhos de produtividade livremente 
acertados entre patrões e empregados. 

Estes problemas agora estão s_end_o superãdOs. 
Vamos conseguir ao mesmo tempo a melhoria 
dos serviços dos transportes e a redução do custo 
operadonal. 

Estamos confirmando a prioridade do Governo 
de conc:e_der ao_s transportes públicos, que são 
responsáveis por 60% de todos os deslocamentos 
nas áreas urbanas, um tratamento eSpecial. 

Mas _o mais importante é que, com estas rnecU
das, estamos melhorando o padrão de vida do 
trabalhador brasileiro, pelo aumento da renda dis
ponível. Estamos assim, tratando corn fatos e com 
atos concretos os problemas diários da classe 
trabalhadora, procurando melhorar a sua quali
dade de vida. 

Foi, por conseguinte, com grande alegria que 
sancionei esta lei, pois ela, ao beneficiar os traba
lhadores brasileiros, atende ao mandamento funK 
damental da nossa política de Governo, que é 
tudo peJo .so<:ial. 

Cõerente com _es:sa política, e com a determi
nação de que promoveremos a recuperação do 
piso salarial dos trabalhadore_s, desejo também 
anuncia;r ·que assinei decreto que reajusta o valor 
do Piso Nacional dos Salários para Ci:$"2.640,00 
ao mês, a partir do mês de outUbro. E lembrar 
que, graças a essa providência do Governo, de 
separar o piso salarial do salário mínimo, que 
era o salário-referência",_-nós_ esfé!mos evitãndo 
que; -a Custa do aumento dO salário do trabalha
dor, aqueles salários a ele vinculados fossem os 
mais beneficiados toda vez que se aumentava o 
salário mínimo do trabalhador brasileiro. A partir 
de agora nós poderemos, com uma política mais 
firme, ajudar o trabalhador mais pobre, sem que 
isso implique num benefícfo para os mais rícos 
que eram os que mais aproveitavam essas provt
dências. 

Nossa política econômica iem' apreseniado re~ 
sultados positivos. Tive hoje, também, a satiSfação 
de receber os dados da inflação de setembro. 
ElaJoide 5,68%, inferior à de agosto, o_ que mos
tr.a que estamos no cam_inho da estabilidade eco
nómica, embora com todas _<lS dificuldades. En
quanto no segundo trimestre do ano tivemos_ uma 
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inflação de 87,87%, no tdmestr_e passado essa 
taxa se reduziu a 15,83%. _ 

Minhas senhoras e meus_ s_enhores, 

Depois do Plano Bresser e após áprovarrl"!os 
o Plano de Controle Macroeconômico, estamos 
aqui reunidos para darmos u_m pasSO decisivg 
na definição dos programas governamentais. 

Quero dizer que antes de chegarmos ao Plano 
de Ação Govemamenta1 que hoje lançamos, tive
mos um longo período a percorrer. Assumindo 
o Governo encontramQs, não com muita .clareza, 
os instrumentos cüsponíveis aos governantes para 
que eles pudessem planejar, sobretudo no que 
se refere a visua1izar as finanças. públicas. Nós 
não Unhamos um orçamento unificado. Nós tf
nhamos um orçamento fiscal, um orçamento fi
nanceiro e um orçamento monetário. E tínhamos 
reunidos nestes três orçamentos um orçamento 
cüfuso, que não dava condições de se visualizar 
exatamente a despesa pública. Então, a nossa 
primeira proVidência que não pôde ser feita, e 
aqui estão homens que lidam diariamente com 
a coisa pública, não pôde ser feita imediatamente 
porque era uma tarefa que demandava tempo. 
E ·nós conseguimos, já este ano, pelo primeiro 
ano, o que é, de certo modo, um fato inédito 
na História do Brasil o prime[ro Orçamento unifiCa
do, mandado ao Congresso Nacional que é o 
Orçamento de 1988, orçamento esfe que reúne 
o·orçarnento fiScal, financeir_Q e_ o orçamentoino
netário. A partir de agora o Congresso Nacional 
pode ter um controle absoluto das contaspilbficas 
e acompanhar o Governo em todos os seus ·gas
tos, porque aqui estão previstaS as despesas e 
as fontes de financiamento, náo poderido mesmo 
o Goveino fazer nenhuma despesa que não seja 
nal. Nem os subsidias, porque esses subsídios 
terão de ser aprovados pelo Congresso NacionaL 
Este foi um trabalho exaustivo de mais de dOis 
anos que representou uma tarefa anônima dos 
nossos técnicos e uma determinação política, ab
dicando o Governo da sua função discricionária 
em relação ao orçamento, para coloc_á-lo dentro 
dos parâmetros democráticos de uma nação e 
de um Governo que é_ transparente, se deixa con
trolar e se deixa supeiVisionar. Essa é_a primeira 
grande etapa que nós tivemos. Em segundo lugar, 
nós tivemos o Plano Macroeconômico; no qual 
a nossa economia planejadamente segue parâ
metros que devem ser seguidos e que estamos 
perseguindo. E, obedecendo a este PlanoMacroe
conômico, nós já temos_esses resultadOs que aqui 
são apresentados, tendo a Nação consciência do 
que se está fazendo, do que se pode fazer e do 
que não se pode fazer. E agora, para completar 
esse conjunto de providências que deve ter um 
governo moderno, nós estamos, hoje, lançando 
o Programa _de Ação Govem.:tmental, que não 
é um programa de gas_~os. Planejar não é gastar, 
planejar é saber utilizar os recursos disposníveis 
de uma maneira racional, aproveitando-os ao má
ximo. É isso o que o__l~lano de Ação Governa
mental, hoje lançado, visa. Nós estamos com os 
recursos aqui encontrados e aprovados pelo Con
gresso. Com o Plano Macroeconômico, que nos 
dá os limites da nossa economia e com o Plano 
deAção Governamental preparados para executar 
um Governo planejadamente, um Governo mo
demo, como deve ser o Governo de um país como 
o Brasil. 

Assim, os senhores e todos nós, estamos parti
cipando de um ato importante na história admi
nistrativa do nosso Pafs. Nesse sentido, para atfn
gir esses objetivos, determinei ao Ministro do Pla
f:iejãni:ento que elaborasse esse Plano de Ação 
consis.tente e: coerente com as principais diretrizes 
do GoVerno, e que, ao ·mesmo tempo, consuDs
tanciasse os ideais e compromissos maiores da 
Nova República. Um Programa que, em suma, 
refletisse a voz de todos os bt_asileiros. 

Devo dizer, também, de uma maneira pela qual 
m-elhóia o relaCloriani.énto entre goVernantes e 
goVemaaoS, que ã partir de agora ninguém pode 
cobrar do Governo aquilo que não está nas mãos 
do Goverhb de-resOlver, porque ele está absoluta
mente-controlado pelos instrumentos democrá
ticos da Na_ção, incJusive no que se refere a recur
sos. O Governo Federal dispõe de três fontes de 
recursos: uma, o orçamento fiscal, resultado dos 
impostos pagos pelo povo brasileiro; a outra fonte 
é no que se refere à nossa condição de poder 
fazer a dívida interna, isto é, de colocar títulos 
denfro do mercado. Estes títulos, também agora, 
os seus limites só podem ser feitos aprovados 
dentro do Congress·o Nacional, nos parâmetros 
ali estabelecidos. E, em terceiro lugar, as emissões 
-de moeda, que também a partir de agora s6 po
dem ser feitas com a aprovação do Congresso. 
Nacional. AssJm, há uma co~responsabilidade e 
linhàS ãbsoh.itamente definidas. Ninguém pode 
pedir ao Governo Federal que ele faça milagres 
que não pode fazer. 

Tenho a satisfação de entregar aos brasileiros, 
hoje, ·o Programa: de Ação Governamental. Com 
ele _ganhamos em previsibilidade e segurança na 
COnduÇãO âê nósSá -economia. O Pro_grama que 
submeto à sociedade brasileira teni. uma diretriz 
de favorecer os mais pobres, porque são os que 
mais precisam, e a dii"etriiâo Governo foi sempre 
de tudo pelo social. 

Nossa ênfas_e ~ no crescimento e na geração 
de empregos, na contenção da inflação, no ajuste 
das contas externas, na melhoria da distribuição 
da renda e em investimentos voltados para as 
regiões meiiõs dese-nvolvidas e para a população 
carente, 

Prevemos um crescimento do Produto Interno 
Bruto à taxa de 7% ao ano, como consta no Plano 
Macroe-conômico. 

Para que a economia cresça a essa taXa, devere
mos investir 14,3 trilhões de cruzados até aquele 
ano, a preÇoS-'de_ 87, calculçmdo-se em 5 trilhões 
os investimen:tospúblicos, ou seja, 7,9% do nosso 
Produto Interno Bruto. 

Neste programa, especificam-se projetas que 
feqüererrc cüspêndios da ordem de 8,9 trilhôes 
de_ cruzados em todo o peliodo. Deste total, e 
coerente com a prioridade ao social, o Programa 
destina 54.4% ou seja, 4,9 trilhões de cruzados, 
aos gastos sociais.- -

Talvez o maior objetivo desse Programa, na 
soma--de todos os seu~ desdobramentos~ seja, 
modificar o perfil da distribuição de renda em 
nosso País. 

Realizaren16s o aumento lndireto da renda pe
los projetas do MutirãO contra a Pobreza, além 
de prevermos uma mUdança do perfil salarial ad
vindo dos ganhos de produtividade, da duplicação 
do poder_aquisitivo do salário mínimo e da even
tual recuperação salarial conseguida pela livre ne
gociação 
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O Mutirão contra a Pobreza, o Governo Federai, 
a comunidade, as Pre_feituras e a 1niciatíva parti
cular, mobilizarão investimentos da ordem de Cz$ 
480 bilhõéie beneficiará diretamente 73 mühões 
de peSSoas. 
_ QUeremos ingressar no século XXI tendo ven
cido a fome e a miséria. Para isso será iridispÉm
sável o aumento de nossa oferta de alimentos. 
Nossa produção agrícola deverá crescer, portan
to, 30%. 

Além disso, serão construídos, pavimentados 
ou recuperados 70 mil quilômetros de rodovias, 
e a gerção de energia deverá crescer em 40%, 
pois sem estradas e sem esnergia nosSo creSci
mento estará comprometido. E este é um proble
ma grave que _vive--a -sociedade brasileira atual, 
com a defasaQ:em do nosso crescimento ecoriô
mico e o não crescimento da nossa infra-estru
tura. 

Conjugaremos esse esforço de desenvolvimen· 
to econômico e social com o saneamento das 
contas públicas. . 

O déficit deve ser eliminado progressivamente, 
caindo no próximo ano para 2%. Em I 989, para 
1,5%. E para meio por cento em 1990, até ser 
virtualmente elimíriãdo a-partir desta data, quando 
a poupança interna, que hoje se situa em_tomo 
de 18% do PIB, já terá se elevado para 23,8% 
do nosso Porduto Interno Bruto. 

Tendo sua formulação coordenada pela Se
plan-e ao Ministro Arubal Texeira quero dar os 
parabéns pela competência e capacidade de tra
balho - , o programa acolheu contribuições de 
todas as áreas do Governo, reSuitândo, ademais, 
de uma ampla consulta aos mais diversifi<:ados 
setores sociais. 

A história nacional, _ç_omo a história de· ~odas 
as grandes nações, não ocorre por grandes saltos 
mUagrosos. Ela é edificad_a com a luta e o sacri
fício, no dia-a-dia de todo um p-ovo, geração após 
geração. 

O Programa de Ação GovemamE!!'ntal que anun
ciamos é o resultado de demorada e profunda 
reflexão sobre a experiência passada e sobre a 
realidade presente. Representa um trabalho por 
nóS desejado, pedido, estimulado ao longo- destes 
2 anos e melo de Governo: -

Este Programa terá, da parte do Governo, 
acompanhamento e avaliação permanentes. Mas 
a sociedade, ao contnbuir para-as deCisões gover
namentais, também se compromete com o êxito 
dos empreendimentos. é:, portanto, imprescindíM 
vel a participação social~ na exeCução e controle 
dos reultados obtidos. 

-A cada brasileiro, a cada brasileira, eu peço 
apoio e confiança. Peço que participem solidários 
de um programa cuja meta é garantir a paz social, 
a prosperidade da Nação, a tranqüilidade de todos 
os lares do nosso País. 

Senhoras e senhores, 
Sou, pelo destino e pelo temperamento, um 

homem sereno e cordial. Sou um horriem ·de 
trabalho. que ama a paz, o diálogo, o entendi
mento e os _deveres da amizade. 

Mas não esqueço meus deveres nem meus 
compromissos com o povo e com o nosso país. 

Em qualquer campo, jamais deixarei-de tomar 
as decisões que iil.teressem à nossa Nação. Fir
memente, e sempre nos momentos oportunos. 
Sem açodamentos, mas com graride determina
ção. 
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Rona!do Aragão. 

O SR- RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Seriadores: 

Rondônia destaca-se, na Amazônia, Pela sua 
vocação eminentemente agrícola sendo o café, 
a seringa e o cacau as suas pricipais culturas. 
voltadas, praticamente, para a exportação~ 

O _café representa a maior fonte de arrecadação 
do Estado, sendo mesmo o seu principal alicerce 
econômico, podendo-se prever, para 1987, uma 
arrecadação de JCM em tomo de 477 milhões 
de cruzados. 

Temos, hoje, 135 milhões de covas de café 
plantadas, com mais de 11 O milhões em pro
dução; 

Somos atualmente o maiQr parque cafeeiro da 
Amazônia legal e o quinto Estado produtor do 
País. num patamar superior ao do Estado da Ba
hia. 

Apesar desse quadro extremamente positivo da 
nossa cultura cafeeira, temos alguns problemas 
a serem resolvidos e somos obrigados a apelar, 
mais uma vez, às autoridades federais para que 
se juntem a nós, num esforço concentrado, para 
salvar o nosso café e garantir_o nosso cjesenvol
vimento econômico. 

O produtor rondoniense, por falta de amparo 
técnico e financeiro, não possui uma infra-estru
tura adequada que o permita uma boa colheita 
de grão e a obtenção de um produto final de 
me1hor qualidade que o peiTTltta competir, com 
sucesso, no mercado internacional. __ 

Por falta de opções de comercialização, os nos
sos cafeicultores são obrigados a entregarem o 
café aos negociantes e maquinistas da região que 
lhes pagam preços aviltante,_com sensíveis prejuí
zos para os nossos produtores. 

As resoluções de Regulamento de Embarques 
e Esquemas Financeiros de Safras iriviabilizam 
qualquer negociação do café _entre os produtores 
e o IBC, desestimulando esses produtores que 
já começam a abandonar as suas lavouras. 

O café é responsável pela ocupação da mão
de-obra primária no Estado ern tomo de 200 mil 
pessoas e esse quadro de desestimulo e desilusão 
já começa a preocupar o Governo do Estado que 
teme venha a ocorrer um êxodo rural, agravando 
mais ainda o problema da superlotação urbana. 

Precisamos do apoio -do_ IBC no sentido de 
montarmos uma estrutura cafeeira que garanta 
a assistência técnico-financeira aos nossos produ
tores, a exemplo do que já ocorreu em outros 
Estados. 

Através da Portaria MIC n9 02, de 8 de janeiro 
de 1985, foi criada a Agência Regional do Instituto 
Brasileiro do Café, em Rondônia, mas, depois de 
31 meses. essa decisão não foi concretizada. 

Defendemos a manutenção e a urgente imple
mentação dessa portaria, mas também reivindi
camos a rua instalação em cacoal, o município 
que mais produz café em meu Estado. 

Esse desJocamento daria ao produtor melhores 
opções de comerctalização do produto e o esti~ 
mularia a continuar a emprestar sua colaboração 
no crescimento económico de Rondônia. 

Sr. Presidente e Srs. Sen_a_dQte_s, não queremos 
privilégios, mas também não aceitamos discrimi· 
~ções. 
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Queremos ser tratados no mesmo nível dos 
outros Estados e tenho certeza de que não decep
cionaremos. 

Precisamos ocupar o nosso território e viabilizar 
-ã nossa economia e a presença do IBC em Cacoal 
agir_ia Como- estími.llo para que novas c:orrentes 
migratórias ocupem o solo disponível, mantendo 
o ritmo de desenvolvimento agrícola do Estado. 

ESsa medida possibilitará também a ftXação de· 
finitiva de empresas de exportação na região que 

_ proporcionarão. milhares de empregos e um au
mento de divisas Considerável através da comer
ciaiiZàção dos nossos produtás para a Cortina 
de Ferro. 

-0 Goveô1o"d0-Estado está disposto a colaborar 
Para a iiTiplantação e imedialo funcionamento da 
Agência, colocando à disposição do IBC," na cida
de de Cac:oal, as instalações físicas necessárias 
e funcionários dQ próprio Estado, sem ônUs para 
a autarquia. 

Não aceitamos que a Agência seja substituída 
_ por postos d_e compras, pois são meros paliativos 
e não resolverão o problema de assistência técni
ca aos nossos cafeicultores. 

Exigimos o cumprimento da portaria do MIC, 
pois só assim encontraremos soluções definitivas 
para os nossos problemas. 

Apelo ao Senhor Ministro José Hugo Castelo 
Bianêo e ati Presidente do IBC para que sejam 

Sexta-feira 9 2311 

-3-
Votação, _em turno único, do requerimento n~ 

54, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos do artigo 367 do 
Regimento Interno, o desarquivamento __ do Projeto 
de Lei do Senado n? 136, de 1983,-de sua autoria, 
que autoriza a delegação de atividade de Previ
dência Social em empresas privadas. 

-4-
Votação, em turno único, do requerimento n~ 

55, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos sol!<::itando, nos termos do artigo 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto d_e 
Lei do Senado ri' 137, de 1983, de sua autoria, 
que cria, nas empresas privadas, como alternativa 
a dispensa de empregados, disponibilidade remu-
nerada e dá outras providênc:ias. --

-5-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 

56, de 1987, de autoria do Senado( Rob~rto Cam
pos, solicitando, nos teiTTlOS do art 367 do Regi
mento Interno, o desÇlrquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n~ 140, de 1983, de sua autoria, 
que favorece as aposentadorias e· a rerioVação 
de quadros. 

-6-
sensíveis às necessidades do Estado de Rondônia Votação, em turno único, do Requerilnento _no 
garàntindo-1165 condições mínimas para viabili- 159, de 1987, de autoria do Senador Nelsoi1 Car· 
zarmos o nosso desenvolvimento e toma!~!!-os viá· --- neiro, sOfié:ftando, nos termos do art. 76, do regi· 
vel a agricultura rondoniense. menta interno, a composição de uma comissão 
- OS cafeicultores do meu Estado confiam no especial, formada por 5 (cinco) membros, de pre· 
Govemo e se dispõem a dar mais um voto de ferência diplomados em medlcina, para no prazo 
confiança ao Ministro da Indústria e C:omércio, de 30 (trinta) dias, realizar eshldos e levantamen-
acreditando que será encontrada uma sOlução tos sobre as ocor_rências recenterriénte veriffCàâas 
satisfatória que ponha frrn às suas angústias e em Goiània, relativas à contaminação de pessoas 
fortaleça definitivamente a economia do Estado por substâncias radioativas. 
de Rondônia. _ 7 _ 

Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
·bem! Palmas.) da Câmara n9 1 O, de 1987 (N~ 8.318/86, na CaSa 

O SR. PRESIDENTE (Meira-Filho)-A Presi
dência lembra ao plenário que o próximo dia 12 
de oututi'ro, segunda-feira, é feriado nacional. Não 
se realizará, portanto, a sessão ordinária do Se
nado. 

COnvoco sessão extraordinária a rea1i2:ar-se ter
ça-feira, dia 13, às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, em ttifno único, do requerimento n~ 
52, de 1987, de autoria do SenadQr Roberto Cam·. 
pos, solicitando, nos termos do artigo 367 do 
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n? 134, de 1983, de s1,.1a autoria, 
que estabele.ce a livre negociação salarial e dá 
outras provldêndas. 

-2-

Votação, em turno único, do requerimento n9 
53, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos do artigo 367 do 
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado nç 135, de 1983, de sua autoria, 
que Cria contratos de trabalho simplificados para 
facilitar novos empregos. 

de origem),que dispõe sobre: a eliminação de au
tos fmdos nos órgão_s_ da Justiça do Trabalho e 
dá outras providências. (Dependendo do pare_c_er.) 

-8-
Discu_ssão, em tu mo único, do- PiOjeto d.e De

Creto Le"gislati\ro nQ _14, de 1986 (it~ 124/80, ila 
Câmara dos Deputados), que_ aproVa o teXtO âo 
acordo de Previdência Social entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Helénica, concluído em Atenas, a 12 
de setembro de 1984. (Dependendo do parecer.) 

-9-
Mensagem n~ 389, de 1986 (rt' 554/86, na_ori· 

ge~), rt!:lativa à proposta para que Seja autoiliada 
a Prefeitura Municipal de Cravinhos, Estado- de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 3A94.069.60-(Três milhões, quatro-
centos e noventa e quatro mil, sessenta e riove 
cruzados e sesseota.centavo_s). (DependendO de 
Parecer.) 

-tO-

Mensagem n9126, de 1987 (n9 217/87, na ori· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 466.400 
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Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

-H-
Mensagem no 159, de 1987 (n~ 273/87, \18 ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Minas G~s. a elevar, 
em caráter _exc::epclonal e_t.ernporariamente, O i imi
te de endividamento daquela Unidade Federativa, 
a fim de que possa emitir títulos de sua responsa
bilidade, no montante de Cz$" 732.551.232,00 
(Setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos 
e cinqüenta e um mil, duzentos e. tlinta e dois 
cruzado_s). (Dependendo de Parecer.) 

-12--

Mensagem no 183, de 1987 (no 284/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
.a Prefeitura Municipal de Várzea da Pa1ma, Estado 
de Minas Gerais, a coil.trãtar operação de crédito 
no valor equivalente, em cruzados, a 13.533,83 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

-13-

Mensagem n"' 197,_ de 1987 (no 306/87_, na ori· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cru]:ados, a 
31.954,89 Obrigaçõ_es do TesoyrQ Nacional -
OTN. (Dependendo de Parecer.) 

-14-

Mensagem n"' 203 de 1987 (n9 313/87, na ori· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de São_Félix do Piauí, Esta
do do Piaui, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 5.692,16 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

-15-

0ficio n• S/41, de 1987 (n' 150/87, na ortgem), 
relativo à proposta para que seja retificada a Reso
lução n~ 14, de 1987, que autorizou a Prefeitura 
Municipal de Estrela, Estado do Rio Grande de 
Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ -6.906.228.00" (Seis milhões, novecentos e 
seis mil, duzentos e vinte e oito crtJZados). (Depen
dendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 2 horas e 25 mi
nutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MANSUETO DE L/1 VOR NA SESSÃO DE 
22-9-87 E OOE. ENTREGUE A RL:Y~&\0 DO 
ORADOR, SERIA PUBUO\DO PO_STER!OR
MENTE -

O SR. MANSOETO DE LAVOR (PMDB -
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadore~: 

Antes de entrar no tema des_t_e b_reve pronuncia
mento de hoje, gostaria de registrar aqui que o 
nobre Senador Iram Saraiva fez ontem um pro
nunciamento acerc.a da Ferrovia Norte-Sul. Teve 
S. Ex' a delicadeza de me avisar com antecedência 
sobre esse pronunciamento, mas, por uma razão 
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de força maior, não pude aqui a ele assistir pes~ 
soalmente. 

Lendo os textos desse pronunciamento, quero 
demonstrar por um lado, a minha profunda admi
ração pelo Senã:dof Iram Saraiva, meu ilustre 

_ companh~iro de Partido _e bravo representante 
de Goiás, mas, por outro lado, registrar que en~ 
quanto Relator da Ferrovia Norte-Sul, que S. Ex" 
antecipou-se de muito aos resultaQos deSSa Co
missão, inclusive quando __ afirma que os trabalhos 
da -tomisS~õ fOiãffi p-rafic.Imente CO-nclüldoS com 
o pronunciamento do Ministro José Reinaldo Ta
vares, dos Transportes. Eu creio qüe, pelo próprio 
Regimento, os trabalhos de uma ComisSão de 
fnqu~-rfto se encerram no momento ~m que o 
relatório_ é__discu_tido e votado no seio da prÇ)pria 
Coffiissão cuja deliberação se leva ao Plenário 
do Senado. Aí sim, encerraram-se os trabalhos 

- da CPI. Creio, também referindo~se às razões pas
_sioo_ais que teriam motivado a CP! e ao vazio em 
que teria caído, o nobre Senador exagera, uma 
vez. que um dos mats ruidosos episódios adminis
trativos do ano, foi exa.tamente a Ferrovia Norte
Sul. Quem se der ao trabalho de verificar os dls
curs_os parlamentares, as notícias, os -editoriais, 
rorm:a:rá uin doSsiê de vários volumes acerca das 
referências pró ou contra a Ferrovia Norte-SuL 

E ãinda sobre a afirmação do nobre Senador, 
de que a Comissão não tem razão de ser porque 
foi motivada por denúncias vazias, eu gostaria 
de lembrar que o Procurador-Geral Adjunto da 

- República não está concordando com isso, uma 
vez que não aceitou o resultado do inquérito poli
cial e pediu novas diligências por entender que 
existem "claros indídos de irregularidades e _ilícitos 
penais. 

. Não q-uero desviar-me dQ assunto do pronun~ 
ciamen!o de hoje, mas gostaria de lembrar ao 
nobre Companheiro lram ·Saraiva que ~ irTipor
tã.nte que ele continue oferecendo a sua preciosa 
colaboração aos trabalhos da CP! da Ferrovia Nor
te-Sul até a apreciação do Relatório que apresen
tarei dentro de poucos dias. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho 
- principalmente registrar que dentro em pouco, 

tomará posse, no Palácio do Planalto, o novo Mi
nistro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, 
o Dr. Jáder Barbalho. 

De antemão,·quero desejar a S. EX', pleno su
cesso na sua dificil missão. Quero des~ar que 
ele tenha melhor sorte_ e_ mais sucesso que os 
seus três antecessores. Dos três antecessores, 
dois foram praticamente isolados, estigmatizados, 
tachado de radicais e esquerdistas. Apesar da luta 
que travaram, procurando atingir os objetivos e 

-o cótnprotnisso de Tancredo Neves em realizar 
-a reforma agrária, não encontraram condições 
"de avançar. E o terceiro Ministro, Marcos Freire, 
um conciliador nato, um homem que detinha em 
-si uma hábil capacidade de negociação,- e que, 
-qUase silericiosarilente, vinha conseguindo avan-
ços significativos em alguns setores referentes à 
reforma agrária, principalmente nos assentamen
tos rurais, foi tolhido em plena atividade pela tra
gédia. Interrompeu-se naquela fatídica noite de 
8 de setembro, no coração da selva amcu;ônka, 
não- apenas uma curta rrias promissora adminis
trãç8o dos negócios e conflitos fundiários mas 

--uma das mais bnlhantes trajet6rias políticas deste 
País. 

O novo Ministro da Reforma -Agiáifa se iinPôs 
uma meta: o desapaixonarrii:mto da questão agrá
ria no País. Considero essa m~_!'l_ muito simpática 
e da maior importância. Seria mais que oportuno 
promover no trato dessa questão um verdadeiro 
desarmamento dos espíritos. Mas eu acho que 
estando em -~ogo, ·c_amo estão, imensos e arraiga
dos interesses de certos grupos nacionais· e inter
riadonais que sempre detiveram privilégios e que 
sempre estive_ram próXimos do poder político 
identificando-se muitas vezes com eles, será difid
limo atinQir essa meta-do Ministro Jáder Barbalho. 
A qUestão agrária é, por si mesma, apaixonada 
e apaixonante. O mais importante é que o Ministro 
aglutine forças e escolha instrumentos adequa
dos. Os instrumentos jurídicos de que dispomos 
hoje são muito precários. Por tal razão, devemos 
apelar para o Poder Constituinte. 

O Sr. João Menezes- Nobre Senad-or Man
sueto de Lavor, V. EX' concede-me urrl aparte? 

O SR. MANSOETO DE LAVOR- Antes 
de prosseguir, concedo o aparte ao nobre Sena
dor pelo Pará, conterrâneo do MinistroJáder Bar
balho, João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Sena
dor, em nome da Liderança_ do Partido da Frente 

- überal, quero reafirmar, como é público e notório, 
que a escolha de_Mi_nistros _cabe exclusivamente 
ao Senhor Presidente da República e que, -quanto 
ao mais, também sabemos que esse Ministério 
sempre foi exercido pelo Partido do Movimento 
Demo~rático Bra.siletro. A nós, cabe apenas 
aguardar, ficar na expectativa e ver o que vai acon· 
tecer. Muito obrigado a V. Ex!' 

OSR.MANSUETODELAVOR-Agradeço 
a V. Ex~ a expectativa é nossa, também. 

=·:-V. Ex~ fala da expectativa do seu partido sobre 
~ o desempenho do novo Ministro da Reforma 

Agrária. Essa expectativa também é nossa, ao lado 
do desejo de que ele tenha sucesso. 

Mas ninguém coloca em dúvida a competência 
exclusiva do Presidente para essa es-colha. Esta· 

- -mos alil.da no sistema presidencialista. Digo "ain
da" porque tenho a convicção de que o Poder 
Constituinte_ adotará o parlamentarismo e aí, sim, 
nós parlamentares teremos responsabilidade nes
sas escolhas de ministros e em todo o governo. 
Por enquanto, somos espectadores. 

Há, realmente, uma certa tradição; _conforme 
V. EX' frisa, de que oS nomeS indicadoS; ãtê agora, 
para o Ministério da Reforma Agrária pertencem 
à legenda do PMDB. Se fossem da legenda do 
PFL, não se teria de contestar"; vez que o- PFL 
está em aliança com o PMDB, aliança que con
testo e que não tem mais razão para existir mas 
que ainda existe "pro forrria". Quero colOcar-me, 
com V. ~. numa posição de expectativa, mas 
ao mesmo tempo de colaboração face à nomea
ção do novo Ministro da Reforma Agrária. Primeiro 
que tudo, desejando ao Ministro Jáder B_arbalho 
melhor sorte do que a de todos ·as seus ante
cessores. 

Em segundo lugar, compreendendo que a tare
fa da reforma agrária não depende de um Ministro, 
nem sequer do Ministro da Reforma e do Desen-
volvimento Agrário. -

A reforma agrária no País ocorrerá se existirem 
outras reformas, se chegar a ser -realidade aquele 
sonho passageiro da Nova República: "Muda Bra~ 
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sil". Caso contrário, não teremos a refonna agrá
ria. Mudam-se o6. Ministros, mudam-se os Presi
dentes da República, mas a continuar a atual con
jugação de forças políticas e econômicas, Isto 
é, sem transformações profundas na ordem eco
nómica do País, pouco adianta ten:n9s um Minis
tério específico da Reforma Agrária. Por quê? Com 
certeza o Ministro, -como seus antecessores, vai 
lutar pelos objetivos do seu Ministério. No entanto, 
no quadro atual, faltam recursos, faltam instru
mentos jurídicos e falta entrosamento com os 
demais ministérios. Ninguém ignora que o Poder 
Judiciário está atualmente desaparelhado no que 
se refere a instrumentos jurídicos para a realização 
de uma rápida e eficaz reforma agrária. 

Numa das últimas conversas que tive com o 
Ministro Marcos Freire, S. Ext se queixava de que. 
apesar de ter providenciado o cumprimento da 
ordem judicial, assentando_ trabalhadores rurais 
em uma fazenda desapropriada, no entanto uma 
outra ordem de um Ministro do Supremo Tribunal 
Federal o havia praticamente desautorizado, dan
do permissão a flUe o proprietário do im6vel desa
propriado utilizasse _o pasto para o seu rebanho. 
Os novos pequenos proprietários ficaram [mpos
sibilitados de usar a terra pela presença do gado 
do grande proprietário. E o ministro perguntava: 
"Como é possível?" Uma medida de travessa do 
Poder Judiciário colocou por terra todo aquele 
trabalho de assentamento do INCRA É estranho, 
mas nem por isso se vai cOildenar o Poder Judi
ciário. Ele se calca na lei existente. A instrumen
tação juric:Hca atual não dá ensejo a que o Minis
tério da Reforma Agrária cumpra seus objetivos. 
Além do mais, há a real falta de vontade política. 
Não digo que o Presidente José Samey não queira 
a reforma agrária. Vale acreditar na palavra do 
Presidente. Se Sua Excelência manteve o _Minis
tério da Reforma Agrária, se_ nomeia Ministros 
comprometidos com a causa, suponho que esses 
gestos, além de suas palavras, correspondem às 
suas intenções. No entanto, o contexto das deci
sões políticas não tem levado a esse objetivo até 
o momento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fa
zendo soar a campainha.) - O tempo- de V. ~ 
está esgOtado. _ 

OSR. MANSOETO DE LAVOR -Sr. Presi· 
dente, já vou encerrar o meu pronunciamento. 

É preciso entender-se, cjue ou há um verdadeiro 
entrosamento de todas as instituições e de todos 
os poderes deste País, visando àquilo que taJvez 
seja a mais premente e importante meta político
administrativa, que é a da reforma agrária, ou 
esta continuará sendo o sonho- ·de muitos e o 
pesadelo de_ todos. Essa definição tem que ser 
tomada na Assembléia Nacional Constituinte. O 
Projeto do Relator Bernardo Cabra] no que toca 
à questão fundiária está riiU.ItO bom porqUe subor-
dina o direito de propriedade do im6vel rural à 
sua função social, sem o :que será passível de 
desapropriação. Elimina-se corretamente o con
ceito de latifúndio produtivo imune à desapro
priação. Determina-se, por outro lado, a imissão 
automática no imóvel a ser desapropriado, caso 
o juiz não a decrete no prazo- ·de noventa dias. 
Propõe~se uma política agricola embasada em 
uma legislação que engloba garantia de preços, 
crédito rural e agroindustrial, seguro rural, tributa-
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ção, estoques reguladores, armazéns e transpor
tes, regulação de mercado, apoio ao coopera
tiVíSffio e outras Tàilnas de associação, pesquisa, 
-aSsistênCia técóica, éxterisão, élebificação rural, 

~ conservação do solo, estímulo e apoio à-Irrigação, 
_entre outras medidas (art. 39 das Disposições 
Transitórias). -ora, tudo isSo é muito importante 
desde que não fique s6 no papel. Mas falta com
pletar a proposta do texto constitucional com ou
trªs_m~didas como, por exemplo, o módulo máxiw 

_mo de propriedade rural. Compete aos Consti
tuintes membros da Comissão de Sístematizãção 
aperfeiçoar a proposta do Relator e remeter ao 
plenário da Assembléia Nacional Constituinte 
uma proposta de política agrícola, fundiária, e de 
uma reforma agrária que corresponda à aspiração 
da maioria do povo brasileiro. Se tívessemos uma 
reforma agrária justa, adequada, modema, não 
teríamos esse espetáculo de centenas de exilados 
dO campo, sem terra e sem teto e que vêm abri
gar-se na rampa do Congresso Nacional, num 
atestado da nossa incapacidade de resolver os 
problemas da maioria do povo brasileiro; eles não 
são minoria, esses que estão aí acampados repre
sentam a maioria do povo brasileiro. E por que 
isso? Prin_çipalmente porque não temos uma si
tuação fundiária justa, porque a situação do cam
po -é uma situação de injustiça secular, de violên
cia, de desmandos e de abandono. 

O Sr. João Menezes- Permite V. Ex!' um 
aparte? 

O SR. MANSQETO DE LAVOR -Já fui acJ.. 
vertido pela segunda vez por V. Ex'~', não quero deso
I;tedeçer -ª Mesa, mas pediria que me desse o 
prazer de ouvir, pela segunda vez, o nobre Sena
dor João Menezes, que já no seu primeiro aparte 
re.Qistrou a palavra do Pará acerca do Ministro 
da Reforma Agrária e gostaria que S; ~ conti
nuasse enriquecendo este pobre pronunciamento 
com mais um aparte, e tão logo termine S. Ex~. 
gostaria de encerrar o meu pronunciamento. 

Co~cedo a v_. ~ o aparte. 

O Sr. João Menezes- Quando intervi pela 
primeira vez não foi s6 em ·nome do PFL do Pará. 
mas, sim, do PFL nacional. O aparte que quero 
dar a V. EX' é _que, realmente, a reforma agfária 
é um assunto complexo, e estamos chegando 
ao gargalo da questão. Pessoalmente, eu que te
nho tido muito contato com esses problemas no 
interior do meu e de outros Estados, entendo 
que isso -tudO é diferente, porque essa política 
de dar titulas, de entregar títulos, parece-me, é 
wna política que não leva a coisa alguma, é uma 
política falha; não adianta dar 50 mil tftulos, por
que o cida~o não se fiXa. Achada muito mais 
interessante fixar 1 O mil famílias, mas que se des
se cobertur~, que se criasse um centro esportivo, 
~e criasse cinema, desse seinente e condições 
ao homem de se fixar no campo, senão ele vai 
para lá, vê na televisão o que se está passando, 
quer ir ver o fio-dental lá em Copacabana, e não 
tem condições nenhuma de plantar um hectare 
de terra, e vai embora, e vende o seu terreno, 
como fem acontecido; contirlucidainente. Não po
demos e não devemos estar olhando esse proble
ma com- o sentido de agradar QrupoS, agradar 
aqueles que invadem; ãqueles que tomam conta, 
aqueles que apropriam indebitamente, ou aqueles 
que não querem usar a terra, acho que esse é 
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um problema seriíssimo e que precisa realmente 
ser estudado e examinado com o sentido de _che
gar a uma solução, que é a ftxação do homem 
no campo, e só se fixa o homeni no campo se 
der a ele condições_ de instrução, de saúde, de 
produção e até de recreação. Muito grato a V. 
Ex' 

O SR. MANSOETO DE LAVOR- Obrigado 
a V. Ex", e no essencial estamos plenamente de 
acordo. Reforma Agrária não se faz só cOm coloni· 
zação ou assentamento, nem só com titulação 
ou tributação. J;: preciso estabelecer condições 
de existência digna no campo. Nisto estamos ple
namente de acordo. 

Mas, é um verdadeiro escândalo, Srs. Senado
res, que neste País, com milhões de pessoas sem 
terra, existam proprietários_que tenham um, dois, 
três e até quatro milhões de hectares. t preciso 
colocar um limite a isto. 

O Sr. João Menezes - Inclusive o Estado 
é_ o maior proprietário, Senador. 

O SR. MANSOETO DE LAVOR- Sr. Presi
dente, encerro reiterando meus votos de sucesso 
ao novo Ministro da Reforma Agrária e ao mesmo 
tempo, reafjrmando que a solução da questão 
agrária não dependerá de uma s6 pessoa. A refor
ma agrária é tarefa de toda a sociedcide brasileira 
se ..quiser prosperidade, ordem social e a paz, que 
se fundamenta na justiça. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DISCCJRSO.PRONUNCIADO PELO "SR. 
JOÃO MEIYEZES 1YA SESSÃO DE 5- I 0-87 
E QUE, ENIREOUE Ã REVISÃO DO 01<4-
DOR, SERIA PUBUCADO POSTERfCJRME/'1. 
7E. 

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

"A República e os Príncipes devem demonstrar 
que fazem generosamente aquilo que a neces
sidade os obrigam", segundo Maquiavel. 

Quero, nesta hora complexa da política brasi
leira, relt:mbrar que sempre procuramos defender 
a Aliança Democrática. E ainda este ano, por oca
sião das homenagens que se prestavam ao Presi~ 
dente Tancredo Neves, pronunciamos as seguin
tes palavras: 

'Tancredo Neves pediu que prosseguís
semos, que não nos dispersássemos. É sobre 
a inspiração desse indeclinável apelo que en
cerramos o nosso pronunciamento, certos 
de que os políticos cumprirão o seu dever 
com_ a Pátria, abandonando vedetismos e 
ambições pessoais e, sobretudo, evitando a 
desordem e a descrença. Vamos ficar unidos 
respeitando a hierarquia e a lei, porque de
mocracia só existe quando a lei existe e é 
aplicada. 

Prossigamos a luta em busca de uma or
dem econômica, financeira, social ou políti
ca, que tome_ menor a diferença entre ricos 
e pobreS. E-Sia: é a -noSsa mensagem de con
fiança e esperança, afirmando que a maior 
homenagem que prestaremos à sua mernó 
ria é é! AJienca Democrática contir.u~:~t (<)ílr, li·· 

me foi ediiÍcadr~ pelo Preside-nre i;,~(r.·,,._, 
Neves." 
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Infelizmente, outros acontecimentos impedi
ram que esta caminhada fosse em: frente, e nós 
vemos posicionamentos, os mais diffceis, criados 
entre os Partidos, e o Partido da Maioria, o ~MDB, 
tem tià_o a responsabilidade maior na estação f10?1l 
da Aliança Democrática, _ _ -

A respetto disso, o jornal O Globo, do dia 4 
de_ outubro, diz o segujnte: 

"O Risco de uma Tra(ção. 

O País é dotado .Qe. mem9ria._Recorda que 
exatament~_há três _anos tento_U;se_ apelar pa
ra o artifício facci0$0 da "fidelidade partidá
ria" do PDS, a fiin de se_ mailter no Poder, 
por eleição indíreta, a oligarquia então Q.omi
nante. E hoje defronta-se com a repetição 
da mesma tentatiy:~_fit_do mesmo artifício, 
com a única a1teração do Partido a set ben~fi~ 
dado: o PMDB. _ _ ~ __ , _ .. ~·--~· . 

Estamos assim na iminência de uma trai
ção imperdoável a um compromisso firrhado 
com a Nação." -·· .. _ -- -

Este editorial cande:nt~. que vamos pedir a sua 
inserção na sua totalidade, no final do discurso, 
adverte, frontalmente, a traição do PMDB, que 
pode ameaçar o compromisso firmado com o 
presidencialismo. 

Esta falta de estabilidade do PMDB foi aconte
cendo aqui e acolá, culmina.ndo _ _ç-om a saída do 
Ministro Jorge Bomhausen _do Mínístérío da Edu~ 
cação, dizendo na carta _que enviou ao Presidente 
da República: 

Em reCente reuriião do PFL (dirigentes, 
líderes e ministros) com Voss_a Excelência, 
expus e tive respeitada a mioha posição. 

Entendo que Vossa Ex_celência, pela res
ponsabilidade do cargo que ocupa, tem o 
direito e deve expor com clareza a sua prefe
rência pelo regime presidencialista. 

No dia 18 pela manhã, Vossa EXcelência 
reuniu 7 (sete) ministros e pediu, legitima
mente, apoio às posições do Governo. 

O .que não sabíamos é qüe;- naquela ma
drugada, a cópula do PMDB reunida com 
o relator-geral da Assembléia Nacional Con.~7 
tituinte havia acertado um substitutivo, que 
para deter o poder quase de imediato atrope
lava o seu governo e estabelecia o sistema 
parlamentarista a partir de março de 1988. 

A ânsia pelo poder foi mais longe ainda, 
na desfiguração -dó 26 turnó, entregue ao Le
gislativo de inari.eira a procurar a perpetua
ção no poder. 

Esses acóritecimen(oS foram~·se -ãpii5fttn.-dando. 
O Pt'•\DB sempre irrequieto, e aqui está um dos 
seus maiores _Líderes que faz parte da nova, era 
dos políticos, que é o Governador do Paran_á, Alva
ro Dias com a visão çlara dos aconte<:lmentos 
diz: 

"O PMDB deve liberar o Presidente, deve 
tirar as algemas do Presidente, para que ele 
possa constituir uma equipe que estabeleça 
definitivamente a govemab[lidade do Pais." 

Álvaro Días acrescentou, ainda, que os Partidos 
que assinarem o doGu~nto terão represen~ç6o 
proporcional na Executiva. 

O Assessor do Palácio do Planalto ''afirma qu.e 
o Presidente Samey sabe qtiei nãó-adiao_t.,_nego
ciar com o PMDB, apenas com o Deputado Olys-
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_ses _ _9ujmárães. Samey sabe, segundo o mesmo 
:Assess9r, _que no_momeJltC?_~as criticas em plená
-rlo, e nas votações,, os Pailamentares se mani
festam independentemente do compromisso fir-

·~madQ ~.Em_tre "eJes. e çi Pr~si~ente d_g .P,~rtidq". A 
prova aí está nos pronundi!ffientos dos Srs. Depu-

-- t.il:Oos e Senadores. _ __ . _ : 
-ESSes posicionamentos levaram a quê? A essa 

"'"di_Sput.a: E c; parnao -da PrEmte Liberal viuMse frón
-taliYle!nte agredido p"elo Ministro da Previdência 
-sociaL-e publicou a seguinte nota, que vou passar 
a ler. para que fique inscrita no_s Anal$ _dos nossos 
trabalhos o desagravo aos nossos Companheiros.. 

Diz _a nota o seguinte; 

"A Executiva Nac:ional do PFL, analisando 
--.manifestações infel~es, inverídicas e grassei-
-- ras, do Ministro da Previdência, Raphael de 

-Almeida Magalhães, e a nota divu1gada por 
a1guns Governadores do PMDB, em que se 

·ataca as lideranças do PFL, frxam-se posi
Ções â res:peito do assunto." 

Dizendo entre outros item _seguinte: 
·------------ ----

~~Ninguém esqueceu ainda do l_amentável 
·- espetáculo da presença do referido Ministro 

no Senado da República, quando, interpe
lado, deixou sem ~esposta 18 in<;J.agações, 

_ repetiu-se 6 épisódio da sua comparecência 
__ à Câmara dos Deputados. 

O PFL, como porta-voz do povo brasileiro, 
que contribui com ~mpregadO e emprega
dor, e trabalhador autónomo, para manter 
a p-revidência, coritinua-querendo sab~r. en~ 
tre outras coisas: por que foram comprados 

--- 328 apartamentos- em BrasJ1ía, quahdo o Go
verno tem 11,000 imÇ)ye~; aqui de sUa pro-
priedade? _ _ _ __ 

Por que essa inexplicável aquisição, feita 
s~ concorrência pública, quando a lei não 
a dispensa e a m_otaJ e: .i étiCa eXigem?" 

Na verdade, Sr. P.resid~?rite e- Srs. :s-enªê!.ores, 
rião_-_e,xi_ste nenhuma justificativa para _que o Sr. 
Ministro da Previdência adqUiriSse _esses prédios 
sem concorrência pública. O povo não entende 
e não aceita. 

Não há- quero que se note-:- d~- nossa parte, 
nenhuma a1egação pessoal contra o_ Sr. Ministro. 
Ma;_s p fato é que, na realidade, S~ Ex' não tev:e 
_o-"inínimo de ética ao adquirii- esses 328 apaita.:-
mentos se_m nenhuma concorrência. . 

Além disso, foram pagos pelos apãrtamentos 
mais de três milhões de cruzados~_ à vista, em 
juriho, quando apartamentos idênticos ~ diz a 
nota-no mesmo prédio, foram vendidos, quatr_o 
meses antes, por 800 mil çn,tZados. 

''Por que se tentou justificar transação, em
basando-se numa avaliação atribuída, pelo 
Ministro da Previdência, ao Sindi~ato de Cor
fetores de rm6veis de BraSma, entid{!de que 

_ logo a desmentiu, oficial e publicamente, di
- zendo sedalso o laudo por ele citado? 

Por que forain adquiridas sem concorrên~ 
·---oa pública, e pagas, antecipadamente, mais 

de 500 ambulâncias, adquírídas de !J111a só 
-empresa, quando a lei e o Tribunal de Contas 
proíbem que à Poder PL!blico faça pagamen· 
tos antes do recebimento do produto?" 

Evaj maiS, fáúmdo referência a aquisiçãO do 
Prédio da DATiiPREV. lridaga mais: · · 

"Por que contratar, sem concorrência pú
- _b_l_ic:a,_ empresas_ ~cionais e n:tultinacionafs 
. de auditoria, ao preço d€:_10 inilhões d~Póla
. res, correspor1dente ao 'qu-e recebem por ·mês 
_.500 mi1 trabalhadores rurais, aposentados 
por invalidez, para fazer o que faria, sem ónus, 
o_]'ribunal de_ C_ontas da Uni_ão e o Si~ema 
~e ContrOle do próprio Ministério'!' _ 

Do Sr. Ministro, até .agora, a Nação nã"o-ouviu 
a resposta es_sas acusações. Não ouviu porque 
não tem resposta que o povo entenda. O que 
não é possível, é que comecem a ressoar aQui 
e acolá, a ter esses procedimentos ilegítimos, 
quanto a enrlquêcitnêiitõS-ilfcitos; quanto à falta 
de concorrência, quanto à corrupção, quanto a 
atos ileg;;~.is e quanto a tudo aquilo que não pode 
recair sobre um Governo ·que tudo vem fazendo 
em defesa do povo e -âo País. Por isso, fez e faz 
muito bem o Senhor Presidente da República 
quando declara que está livre de _todas essas liga
ções com os Ministros e que ninguém mais hoje 
é dono de Ministros ou de Ministérios. Os Ministros 
têm de representar o pensamento do Presidente. 

-. -Õ-Sr.FeinilidO'tleiUique Cardoso -Per-
-ri"iit"e V. ~ um aparte? 

·O SR. JOÃO MENEZES- Concedo o apar
te a V. E• 

. .. 9 Sr. Fernando Heruique Cardoso- Nobre 
Senador, Srs. Senadores, eu queria começar este 
aparte por repetir um esclarecimento e retiflcar 
UJ11a informação: há certas inverdades _que têm 
certa verossimilhança que, à força da_ repetição 
acabam por c_onvencer àqueles que não estão 
suficiente'rnente_info.nna,dos da sua vafidad~ Refi
ro-me à reunião _à qual V. Ex-, nobre Sr. Senador 
João Menezes, faz referência hoje, outra vez, havi~ 
da na casa do Presidente do PMDB, Deputado 
Ulysses Ouimar~es, na qual urna.s_érie de medidas 
que V. ~ repete teriam sido tomadas no sentido 
de que o projeto em discussão, da futl,lra Consti
tuição, viesse _todo ele já eivado de uma série 
de propostas que não encontram, de fa_to, apoio 
nem do PMDB, nern na opinião pública e que, 
na opiniãO daqueles que repetem essa versão, 
teriam coino objetivo assegurar o predominio do 
PMDB,_por longos anos, na vida política brasileira; 
ou seja, de .que _esse_ projeto contém wna refe
rência à -eleíção irlâireta pelo Colégio Eleitoral do 
Presidente .da. República, no caso de não haver 
maioria absoluta em primeiro turno, e que, além 
disso, estende este mesmo requisito para as Câ
n:taras_ ~_unidpais e Assembléias Legislativas Es
taduais. E"ê\,etdade! Isto asstm ~tá~ no projeto. 
Ocorre, entretanto, que na reLiriião -havida na casa 
do Deputado Cllysses GWmarães __ ~eu participei 
dela - não houve tal_ decisão, E- o l1i_n!stro _Ra
phael de Almeida Maga1hães, hoje uma espécie 
de bête nolre_çl.e_setq_çes da antiga Alianç~ Demo. 
cráti_ca, a1i esteve, por meia hora, conl Ctue propó
ósito único de de:fericter Q$ çofres _çla_ ~~dência. 
Foi lá para dizer _que _alguns dos dispositivos que 
constavam do substitutivo primeiro _ _do_Relator, 
pareciam a ele, Ministro Raphael de Almeida Ma~ 
ga1hães, muito onero__sos para que a _Previd~nda 
pudesse fazer lã:ce, rio futyró, às despesas que 
lhe a~arretariam. Devo até _mesmo d-iZer - até 
porque_ já escrevi sobre a matéria --dado que 
Q_Rel~tor, Deputad~_ B_er_ç,ardo. Cabral,_ não aco
lheu as sugestões do Sr. Ministro e não achou 



Outubro de 1987 

que devesse ele, como Relator, preocupar-se corn 
algo que tenl a ver com os gastos do Executivo, 
o Sr. Ministro saiu, não em boas pazes com a 
reunião. Saiu achando que não havia suficiente 
senso de responsabilidade orçamentária, se aque
las matérias constassem do Substitutivo. O Minis
tro não participou de nenhuma outra discussão. 
Quero, além do mais, dizer que dessa reunião 
participou o Sr. Deputado Carlos Sant'Anna, Uder 
do· Governo na Constituinte, e de absoluta fideli
dade à política do Senhor Presidente da Repú
blica. S. Ex' teria sido o primeiro a protestar se 
algo dessa natureza- tivesse ocorrido nessa reu
nião. Nada disso é verdade! Não houve nenhuma 
deliberação da chamada cúpula - palavra que 
não aprecio - do PMDB a respeito dessas deci
sões. Até porque, como é do conhecimento públi
co, todos esperávamos que o Deputado Bernardo 
Cabral, naquela noite, incorporasse aci seu texto, 
a sugestão do Senador Nelson Carneiro, aprovada 
por um grande grupo de Constituintes do PMDB, 
do,PFL e de outros Partidos. S. Ex.• sugeria uma 
transição do presidencialismo para o parlamen
tarismo bem diferente do que ali constava; sequer 
falava que o parlamentarismo fosse instaurado 
no dia 16 de março de 1988, muito menos de 
eleições indiretas. S. Ex" conSiderava que isso pre-
judicaria a aprovação do parlamentarismo, a ex
tensão desse sistema de governo aos Estados 
e Municípios. Bastam esses argumentos para que 
V. Ex" se dê conta de que o que foi díto nos 
jamais não tem a menor procedência. Trata-Se 
de uma intriga, que, lamentavelmente - tenho 
certo que de boa fé - o Sr. Ministro Jorge Bor
nhausen incorporou à sua carta de demissão, alu
dindo à existência de um possÍVel complô contra 
a autoridade do Senhor Presidente da República. 
Tenho certeza de que o Sr. Ministro -pes-soa 
com a qual temos longo trato e que é de absoluta 
boa fé, um homem ilibado-, uma vez informado, 
seria o primeiro a fazer essas retificações. Elas 
são absolutamente de direito e mais de justiça. 
Mais ainda, na reunião estavam presentes dez pes
soas que não eram sequer da chamada cúpula 
do PMDB. Havia vários Deputados, que ali esta
vam por razões técnicas. Nela ficamos até as 3 
horas e 30 minutos, tentante aprimorar dispo
sitivos do texto constitucional. Infelizmente o Sr. 
Relator não teve a oportunidade de corrigir todos 
aqueles textos. Mas eu lhe asseguro que nada 
do que está dito nos jornais a respeito disso ... 
isso veio depois como versões palacianas, devo 
dizer: nada disso tem a ver com a verdade. Quanto 
ao mais, Sr. Senador, o Ministro Raphael de Almei
da Magalhães esteve nesta Casa; V. Ex" o escutou 
aqui; nós o escutamos aqui e, quanto eu sabia, 
o Sr. Ministro, dentro dos limites de tempo, res
pondeu às afirmações que lhe foram feitas. Vejo 
entretanto, a mesma técnica. "água mole em pe
dra dura, tanto bate até que fura". Não acredito 
que isso seja construtivo para a República. E que
ro também dizer a V. Ex~. no que diz respeito 
ao Senhor Presidente, na überdade de que o Presi
dente dispõe para organizar o Ministério -~e a tem 
toda. Eu fui testemunha de muito perto, junto 
com o Presidente do Senado, da última decisão 
do Presidente da República sobre o Ministro da 
Fazenda. E fomos lá até Sua Excelência, o Senhor 
Presidente José Samey, exatamente para dizer ao 
Presidente que, fosse qual fosse o Ministro esco
lhido por ele - dentro, evidentemente, dos altos 
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critérios do interesse do País -, teria o apoio 
da maipria, n9 Sepado. O Senhor Presidente da 
República tem qae exercer a autoridade de que 
dispõe. Deve exei-cê-la com critério e patriotis
mo!E terá o apoio daqueleS que tãmbém são 
patriotas. Não é verdade que qualquer Partido es
teja a impingir O que quer que seja à decisão 
de Sua Excelência. E quanto eu saiba, nestes dias 
últimos, dias_ de aflição, de crise- como eu disse 
e repito;........ que se estende num raio de 500 metros 
daqui até_ o Planalto, porque o País não vive essa 
crise, vive outias, mas não essa - não houve 
qualquer pressão por parte do meu Partido no 
sentido de que Sua Excelência, o Senhor Presi
dente da República, tornasse es_sa ou aquela deli
beraçãO. Vejo com insistência que o PFL está 
nervoso, que o PFL impõe condições, condições 
muitas vezes que aparecer'!l sob_uma espécie de 
tentativa de devolv:er ao Senhor Pr:esidente da Re
pública a liberdade. Mas liberdade para quê? Para 
nomear mais minístros do PFL? Devo dizer a V. 
Ex" que, se forem nomes bons e Competentes, 
se tirarem o Brasil dessa paralisia administrativa, 
têm o meu apoio, também. Não tenho, absoluta
mente, nem o meu Partido tem, uma visão s_ectá
rianessa matéria, mas, náo Posso aditar que V. 
Ex' insinue qUe o Senhor Preisdente da República 
mas não tem as mãos livres, porque isso seria ca
pttis dimlnutio para Sua Excelência, e como 
Líder, não do Governo, que não o sou, repito 
que não o sou, mas como Líder do PMDB, presto 
esta: homenagem ao Senhor Presidente da Repú
blica; Sua Excelência tem as mãos livre_s e terá 
o nosso apoio para executar uma política que 
realmente_ corresponda ao que o Brasil espera. 

. O 1>.!1- JOÃO MEI'IEZES - Muito grato a 
V. EX' pelo bri1hantismo de seu aparte e pela exten
são, mas que não respondeu ao fulcro de meu 
discurso e _constato que o assunto, realmente, 
é de grande importância e que feriu a fundo essa 
desordem politica que está criada, principalmente 
pela falta de quietude e pela falta, sobretudo, de 
se desprender um pouco dos interesses persona
lís_tlços o PMDB, Partido de V. EX' 

Esta é a grande verdade. O aparte que V. Ex" 
deu não se refere a mim, e sim à Carta que o 
Sr. Ministro Bomhausen enviou ao Senhor Presi
dente da República, como bem disse V. Ex9, mas 
fico grato; porque fez um bom d~curso literário 
e não atacou o principal. 

Depois de ouvir V. Ex•, lembro-me, até, uma 
passagem de Kisgjnger, quando diz: "Admiro a 
sua capacidade de mudar exigências impossíveis 
para exigências intoleráveis e chamar isto de pro
gresso". Aplica-se bem ao Partido de V. ~. por~ 
que o Partido de V. Ex!' realmente foi quem criou 
toda essa confusão que aí está- constatada nos 
jornais diários. Agora, quando o Presidente da 
República declara em todos os jornais_ qu~ vai 
fazer a reforma miniSterial, que os Partidos não 
têm mais donos, que os Ministérios não têm mais 
donos, não tem mais proprietários ... 

O Sr. José Fogaça-Permite V. Ex" un apar-
te? -

O SR. JOÃO MENEZES - ... essa atitude 
é resultante da influência do PMDB, que tem sido 
muito gratld.e -_ não pel9 r.~LJitado da última 
eleição. o vo~ foi ~nseqüência çle uma jogada 
econômica e financeira comandada pelo PMDB 

que prejudicou este País. Nós, até hoje, sofremos 
pela irresponsabilidade e a falta de capacidade 
c;io Partido de V. EX' ... 

O Sr. _José Fogaça- P:ermite V. Ex' um apar
te? 

O Sr. Jutahy Magalhães- O Presidente não 
tem nenhuma responsabilidade ... 

O SR. JOÃO MENEZES -Já concederei 
o aparte a V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Francisc_o Rollemberg. 
Fazendo soar a campainha) - Nobre Senador 
João Menezes, a Mesa comunica que V. Ex" já 
ultrapassou em 9 minutos o seu tempo- regula
mentar. 

O SR. JOÃO MENEZES - Estou usando 
um pouco do tempo do Líder Fernando Henrique 
Cardoso, que no seu aparte já tomou o meu espa-
ço. -

O SR. PRESIDENTE (F randsco RoUemberg) 
-A quem V. Ex'~' conce~eu o aparte. 

OSR.JOÃOMENEZES-é:queoeminehte 
Líder do PMDB fez um discurso e não um aparte. 
Daí S. ~ está-me cedendo uma parte do seu 
tempo 

Então, Sr, Presidente, o que se viu, por exemplo, 
na nomeação do Ultimo Ministro da Fazenda
quando quase foi.escolhido o GoVernador do Cea
rá, Sr. TasSCfJereissati, e o Que'aconteceu?- Foi 
vetado pela cúpula do PMDB. E saruem todoS 
os jornais -:-todos os jamais rião dizem a verda
de? E o posiciOnamento· dO PMDB quanto à no
meação ao Ministério de Reforma Agrária e do 
futuro Presidente da Caixa Económica?--O fil.to 
é este: o PMDB não tem tido a tranqüilidade para 
ser Governo, o PMDB, aquele MDB que eu fundei. 

O Sr. José Fogaça-V. Ex'i' acredita piamente 
nas manchetes dos jornais? · 

O SR- JOÃO MENEZES -V. Ele não nega 
que são órgãos de informação válidas! 

O Sr. José Fogaça - Então, explique-me 
em qual manchete de jornal viu que o PMDB 
detonou esta crise de Governo que estamos viven
do agora. 

O SR. JOÃO MENEZES- Mas ela vem-se 
detonando há muito tempo. Os jornais e TV, estão 
repletos. O PFL vem suportandO, calmamente, 
usando a sua paciência franciscana, tudo o que 
o PMDB vem fazendo, porque o PMDB se julgou 
o dono e, agora, quando o Presidente da Repú~ 
blica diz não ... 

O Sr. José Fogaça - Foi o Presidente do 
seu Partido que dedarou que a Aliança Demo
crática estava rompida, estava extinta. 

O SR- JOÃO MENEZES - O Senhor Ptesi
dente da República declara que ningUém é mais 
dono de Ministro, que ninguém é dono de Minis
térios e que elevai escolher de sua vontade própria 
e não afirmou rompimento com o PFL 

O Sr. José Fogaça- Mas a quaJs Ministros 
o Senhor Presidente está-s_e referindo? A algwn, 
esp~~ficame~t~? . -

OSR. JOÃO MENEZES- Ao Ministério, 
não a determinado ministro. 
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O Sr. José Fogaça - Isto autoriza V. Ex" 
a julgar este ou aquele Partido, ou este ou__aquele 
Ministro? 

O SR. JOÃO MENEZES - "O Presidente 
não tolera dono de Ministro", está aqui no jornal. 

O Sr. José Fogaça - Mas qual? Ql,lal este 
jornal? 

O SR. JOÃO MENEZES- Quase todos os 
jornais se referem àqueles que se jl!lgarem dqnos. 
Os que se julgarem donos, õs qtie pensarem que 
o Ministério é do PMDB; em tudo qu ele fiZer. 

O Sr. José Fogaça - Qual é a culpa do 
PMDB, nesta questão? 

OSR.JOÃOMENEZES-AculpadoPMDB 
é que ele é o maior __ Partld~. Foi e é o responsável 
por esta desordem econômica_ ~-pOlítica. ~ta é 
a grande realidade, e da qual não_se pode fugir. 
Não adianta, por exemplo, o Ministro ... 

O Sr .. José Fogaça - Concordo em política 
estar num Partido, que não tem voto e querer 
ter a hegemonia do Governo ... -

O SR. PRESIDENTE (franéisco Rollemberg) 
-Solicito a V. Ex' conclua o seu pronunciamento. 
Temos mals oradores inscritos. 

O SR. JOÃO MENEZES - O que há, Sr. 
Presidente, é que o Governo não pode assumir 
a responsabilidade de estar chegando até à opi~ 
nião pública que é um Governo que está prote-. 
gendo ates ilícitos, que está aceitando contraven~ 
ções, corrupção, que está aceitando atas ilegais 
ou irregulares. Um Ministro não se pode envolver 
em atas obscuros. Enquanto tivermos a discussão 
do prazo de Governo, de fonna de Goveino, de 
sistema de Governo, muito bem. Mas se transbor
darmos para esta outra parte, de p-recedentes que 
ficam sem resposta, que justificativa se dá em 
Brasilia e ao Pais, onde se está procurando vender 
os apartamentos funcionais que têm e se vão 
comprar 328, sem nenhuma concorrência? Que 
explicação teru? - -,-,----~c 

Não adianta retórica, porque o fato está aí. Eu 
não estou dizendo que o Sr. Ministro está~se bem~
ficiando com isso, está levando para ele -ou qUãl· 
quer outro. O que estou afumando é o fato ~e 
que não podia fazer compras sem concorrência 
porque há lei que proíbe, ~e ~ão _cc:msente que 
se faça uma transação desse porte sem haver 
concorrência pública. 

O Sr. Nelson Wedekln- Pennite~me V. EJtl' 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Pois não, nobre 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Senador JOO.o Menezes, solic:ito que após este 
aparte não conceda outro, porque o tempo de 
V. Ex' já u1trapassou em três minutos e há outros 
oradores inscritos. ; _ _ _ 

Peço esta homenaQem de\1, ~E:,c!o aos Compã
nheiros que falarão em seguida. 

O Sr. Nelson Wedeldn Será multo breve o 
meu aparte. Eu só queria lembrar ao Senador 
João Menezes, quando ele fala em manobra polí
tica eleitora], creio __ que se está referindo, como 
sempre se refere, ao Plano Cruzad~. Gostaria_~_e 
saber do Senador João Menezes, porque esse 
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Plª_no Cruzado, que era um Plano do Governo,. 
_da Aliança Democrática e, portanto, do Governo 
--do PMDB e- do_ PFL. só beneficiou, -estranha e 

surpreendeittemente, o PMDB e não beneficiou 
também o PFL, que era tão Governo quanto o 
PMDB? Por que essa repetida falácia? Por que 
essa repetida balela que o PMDB ganhou as elei
ções em 1986 por c:aUSã do Plano Cruzado? E 
por qLie o PFL também não ganhou? No mínimo 
deveria_ exiStir um equilíbrio de forças, no mínimo 
o PFL deveria, digamos, fazer 1 O ou 5 Governa
dores, ou aumentar em 50 a sua representação 
na Câmara e no Senado. Gostaria que V. ~me 
eXplicasse, porque isso volto a dizer, é uma falâc!a, 
é. uma balela continuamente reiterada, principal
mente pelos prócereS do seU partido, o PFL 

O SR. JOÃO MENEZES - Devia haver o 
equilibrio de fo_rças. V. EX' disse, mas não houve. 

-O PMDB tomou conta de tudo com os recursos 
que teve, que o governo deu. Esta é a grande 
realidade, E por que o PMDB, quando falhou o 
Plano Cruzado - que nos dificulta até hoje, todo 
murldO se escorou-, por que as cúpulas respon
sáveis do Partido não tOmaram uma providência? 
Gostaria muito que o Presidente da República 

- realmente, como Sua Exce:lência diz que passará 
sozinho a organizar o seu Minístério; Sua Exce
lência não precisa de organizaçiio de ninguém 
pa'ra defender o presidencialismo, que Sua Exce
lência converse com o PMDB, dos Senadores Fer
nando Henrique Cardoso, José Fogaça, Carlos 
Sant'Anna, Prisco V'~ana e outros. O Dr. Ulysses 
GuimarãeS está um pouco comprometido com 
esse neg6dõ: porqUe tem dificuldade de cami
nhar dentro da heteroneidade de seu Partido. Há 
uma Plêiade enorme de Senadore~ e Deputados 
do PMDB, e de ~outros_ partidos, com quem se 
pode conversar e encontrar um caminho para 
a solução. 
. O assuntO é- grave. Por mais que queiramos, 

. ~~vezes, levar p~ra a irreverência, mas os desde
-bçamentos são graves. Pr~cisamos tomar uma 
providência, porque estamos com as greve_s_, urna 
e~- cima da outra, estamos com dificuldades fi. 
nanceiras, econômícas, externas_ e internas e en
tão, ã política não pode ser mais comandada, 
. cpmo vinha_ sendo, pelo Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. A política· tem que ser 
comandada peio Presidente da República~_ como 
Sua Excelência está fazendo e vai fazer. para o 
que tem tod,o q llRS$.0 apoiq. 

Peço pennissão a V. Ex~ para dar apoio aquj 
aO irieu_líder, senão fica muito ruim para mim. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- O tempo de V. ~ já ultrapassou em 16 nii· 
-nuros:-

~ ~O SR. JOÃO MENEZES - Ouço o aparte 
do Iiobre Uder Senador Carlos Chi?~reUi. . 

O Sr. Carlos Chlarelll-Senador João Mene
;zes, apenas um registro muito sumário, já qúe 
a. Presidência nos alerta que não devemos extra
polar o tempo, ainda que boa parte do mesmo 
tenha sido ~::ons_umid_a gen~rosamente pela üde
ririiça do PMDB. Gostaria de letribrãr aperias, se
-Ore um aspecto da sua manifestação, que parece 
ç_ausa deJant~, in.quietáção,l)a Bancada doP_MDB, 

.. ã:.Writo: de V. Ex' ser cercado por uma intraTiqüi
Iiôãde verbaJ e -,or-uma ruidosa agressividade, 

o que me leva __ crer que realmente está ferindo 
alguni aspecto essencial do processo. De qual
quer maneira, eu gostaria_ de lembrar, é que não 

_S__e_ çqn_seguiu até agora, Por maiores esforços, 
que se façam, com muita persuasão, com muita 
tranqüilídade, não se conseguiu até agora nenhu
ma resposta às indagações objetivas feitas .com 
relação à administração da Previdência Social. A 
resposta vem sob o calor de contundentes ata
ques pessoais, vem sob a forma de vinculação 
de notas subaltem<Js,, vem sob a forma de propos
tas generalizantes de linhas ideológicas doutd

-nárias. Aquilo que fof perguntado aqUi e não foi 
respondido, aquilo que ficou aqui no Senado co
mo dever de casa do Ministro, e ele não fez o 
dever de casa, aquilo coOtinua sem resposta. E 
o que estamos fazendo é apenas querer saber, 
como querem saber os contribtüntes_ que mensal
mente pagam as suas mensalidadeS empregados, 
empregadores, trabalhadores autônomos, corpo 
querem saber os aposentados e pensionistas, por 
que estas medidas tão esdrúxulas, tão estranhas? 
Por que comprar sem concorrência? Por que pa· 
gar antecipado contra o mandamento da lei, por 
que contratar por milhões de dóla(es, quando"se 
tem condições de executgtr, sem gravames, tare
fas ·que são _usu_ais na vida previdenciária? Por 
Que alegar que -se- -eStá comprando em· Brasília, 
porque se está centralizando administraç__ão, e. ao 
mesmo tempo se adquirir prédios fantásticos no 
Rio de Janelro? Nada disto foi respondido e tudo 
foi questionado com documentação, inclusive, de 
fé pública. Registres de cartórios, ates de tabelio-

-Oatos, ria- maiS- sadia manife-staÇão do direito de 
perguntar e de esclarecer a opinião pública. Não 
adianta esbravejar, não adianta chorar perante as 
câmaras de televisão, não adianta o ar dramático, 
nem _a contundência pessoal. Adiant<;l. ~ respon· 
der, esclarecer, mostrar o amparo legal, dizer por 
que s_e fez aquilo que nã:o se consegue entender 
por que fói feito. Isso é que está sendo feito pelo 
PFL no dever inadiável, impostergável, de defen
der o interesse público. Apenas gostaria de salien
tar este fato, Sr. Presidente, p_ara tentar ajudar 
a colocar de cet:ta forma, chamar o feito à Oidem, 
para ciue não se fique neste debate colateral, oilde 
_se procura_ levantar a poeira, para que não se 
Veja adeqü~Qam_ente. o c_aminho a seguir. Esta, 
a questão fundamental. Com relação: à postUra 
política do PFL, alguns estranham dizendo que 
o partido tomou uma iniciativa que não teria cabi
mento. As manifestações continuadas, seguidas, 
reiteradas do _Senhor Presidente da_ RepÓblica, di
zendo que não aceita donos $~e Ministtqs, qu_e 
Precisa reformular O seu Ministério, que precisa 
fazer um_oovo pacto, que não está. conseguindo 
ter harmonia dentr_o da sua equipe de governo, 
é a maior comprovação de que o PFL apenas 
denunciou um fato que _era ®solutamente ,irreal, 
e não foi o causador de uma tempestade política. 
A_tempestade havia, apenas o PFL fez o papel 
-de meteorologista e incUcou_a existência 9e fatos 
reais. 

O SR. JOÃO MENEZES- Mufto obrigado 
a_ V. Ex• pelo aparte esc:larecedor. O nobre Líder 
Carlos Chiarem r~almente coloca a questão no 
seu devido termo, porque não se pode fugir e 
todos tem que saber, e o Ministro tem que saber 
que existe o Decreto-lei n\' 2.300, que determina 
a obrigatoriedade da concorrência, tem que haver 
a concorrência, E também ele não pode deixar 
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de saber que existe o Decreto~lei n" 4.320, que 
proíbe o pagamento por antecipação, como foi 
feito com a compra das ambulâncias, quinhentas 
ambulâncias ou coisa parecida. 

Ora, são-esseS fatOs qiie eSfã:o na opinião públi
ca, não ·se trata de atacar a pessoa do Sr. Raphael 

' de Almeida Magalhães. Aqui se trata de uma ques
tão pública. O Governo ·predsa esclarecer, o Go
verno precisa ter conhedmento, e o que o PFL 
fez foi justamente trazer à baila esses fatos, por
que, se não fosse boje, continuaria tudo como 
está. A atitude do PFL foi absolutamente corrE-UI, 
o PFL eStá aqui pronto a dar sua cooperação 
ao Presidente da República, a acompanhar todos 
os atas do Presidente da República, acompanhá
lo nessa caminhada dificil a que vem sendo joga
do por incompreensão e por fnteresses particu
lares e pessoais, por interesses políticos e concha
vos. como até já declarou o Presidente da Repú
blica em tuna de suas entrevistas. 

O Sr. José Fogaça -V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES -Ouço V. Ex" com 
muito prazer. 

O SR. PRESIDENIE (Francisco Rollembe"rg) 
- Solicito ao nobre Orador que, após, conclua 
o seu discurso, como homenagem aos seus Cole
gas que estão inscritos e que também desejam 
fazer pronunciamentos tão importantes como o 
de V. Ex" nesta tarde. 

O SR. JOÃO MENEZES - E sobretudo ho
menagem a V. Ex", _que merece toda a consi
deração. 

O Sr. José Fogaça - Eu apenas gostada 
de dizer a V. EX', nobre Senador João Menezes, 
que não posso entender como·novamehte se ten
ta repisar, se tenta rebater nessa mesma tecla 
do Ministro da Previdência. O Ministro da Previ
dência tomou uma iniciativa pessoal e dispôs-se, 
por sua própria iniciativa, a comparecer à Cãmara, 
ao Senado, fez um amplo debate e num amplo 
esclarecimento eliminou paulatinamente, elimi
nou, a pauladas de argumentos sérios e lógicos, 
cada uma das acusações que a ele se faziam. 
No entanto, esta é uma questão, e_ este é um 
tema ao qual se volta, ao qual se retoma, perma
nente, sistematicamente, porque há, por trás dis
so, um único e visível objetivo. indisfarçável obje
tivo-a:gora; que é-o--dtnen.tar produzir-uma ·cns-e 
artificial dentro do Governo, e inserir o PMDB no 
bojo dessa crise. 

Na verdade, quando o Presidente declara que 
não pode haver donos de Ministros, que ele pre
cisa ter liberdade para administrar, para governar, 
para informar ao seu Ministério, quando ele acusa 
os Partidos que desequilibram a sua estrutura de 
Governo, eu acho, aliás, acho não, estou plena
mente convencido de que o povo brasileiro sabe 
que ele está-se referindo é ao PFL. 

O SR. JOÃO MENEZES- Eminente Sena
dor, primeiro, houve um engano de V. Ex!', porque 
o Ministro foi convocado para vir aqui ao Senado, 
não velo espontaneamente. Houve uma convo
cação para ele vir ao Senado. E,- segurfélo, o pró
prio Senador Nelson Wedekin, figura marcante 
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do ~PMDB, ao interpretar o Ministro, demonstra 
a sua preocupação e diz o seguinte: 

"O que desejo questionar não é a sua hon
ra pessoal, sobre a qual, creio, não recai ne
nhuma espécie de suspeição. Estou absolu
tamente seguro de que nessa compra de 382 
apartamentos aqui, em Brasília, não lhe resul
tou nenhum benefíCio pessoaL Mas não pos· 
so deixar de lhe diz_er que a aquisição desses 
apartamentos para a Previdência Social, reali
zada sem licttação e sem conc_orrência, em· 

- bera a lei assim faculte em certas causas, 
a nós, os que somos admiradores e temos 
por V. EXt estima, respeito e consideração, 
alguns aesconfortos, e que nos permite e 
abre mais para fazermos alguns questiona
mentos." 

Vê V. Ex' que o assunto é realmente causticante 
e não tem resposta. Causa desconforto aos seus 
Compariheiros, 

$; Ex• veio aqui, falou e já li todo o depoimento 
que prestou o Ministro Raphael de Almeida Maga
lhães,_ mas as respostas não foram dadas e, até 
hoje, não se diz por que foram comprados os 
apartamentos sem concorrência, por que se pa
gou adiantadamente as ambulâncias, por que fo
ram contraiaãaS-fumas especiais pãra fazer levan
tamentos de quanto ganha o funcionário do Minis
tério. São necessárias firmas estrangeiras para fa
zer o levantamento disso, para mostrar que o fun
cionário ganha pouco? Isto todo mundo sabe, 
é um fato que não precisa de uma auditoria espe
cializada! 

Sr. PfeSidente, agradeço a V. Ex' a paciência 
que teve para comigo e tenho a dizer, ainda, o 
seguinte; o fato está públiçº __ e notório, está, aqui, 
no jornal O Estado de S. Paulo - "Negociata 
da Previdência Atinge as Avaliações". 

O nosso interesse, o -meu Interesse, o interesse 
do Partido_ da Frente Uberal é, realmente, para 
que se- possa t.iltfapasscir isSo, para que" se ~entre 
na realidade e que o Presidente da República pos
sa e faça, comp deve fazer o seu Ministério,· da 
maneira que melhor achar e entender. O PFL 

-estará aO-lado de Sua Excelência, para ajudá-lo 
nessã Cã-minhada espinhosa que a sua capaci
dade e inteligência levarão a resultados positivos. 

Sr. Presidente, peço a V. EX' que faça transcre
ver, em seguida a meu discurso~ eSte editorial 
de O Globo, intitulado "O Risco de tuna Traição", 
puhlicadnna_dia.Q4 de-outubro.-e.--também, -inte.
gralmente, a nota da Comissão Executiva Nado
nal do Partido da Frente Liberal. 

Multo obrigado a V. Ex!' (Muito bem!) 

DOCUME!'ITOS A Q(JE SE REFERE O 
SR. JOÃO MENEZES EM SEU DISCURSO: 

Nota da Comissão Executiva Nacional do PFL 
em resposta à matéria que alguns Governadores 
do PMDB divulgaram hoje nos jornais do País: 

"A Executiva Nacional do PFL, analisando ma
nifestações infelizes, inverídicas e grosseiras do 
Ministro da P~evid~ncia, Raphael de Almeida .Ma
galhães, e_ a nota_ divulgada por alguns Gov_effia
dores do PMDB, em que se ataca a Liderança 
Nacional do PFL, flxa posição a respeito do as
sunto:- ----

a) A gestão do atu.31-Ministro clã_ Previdêilcfa 
tem sido desastrada, como comprovam os fatos. 

Basta que se olhe o noticiário, para que se cons
tate que os funcionários do MPAS estão em greve 
nacional, porque não conseguem conviver com 
wn Ministro que não cwnpriu a palavra com seus 
servidores; e mais: as passeatas nas principais 
Capitais e a maior concentração já vista de apo
sentados e pensionistas no CongressO Nacional 
ocorrem- contra promessas não cumpridas, au
mentos ridículos, benefícios escamoteados, 
anúncios não confirmados e o cr~cente descaso 
com os beneficiários mais pobres, e por isso, mais 
discriminados pelo atual Ministro da Previdência; 

b) Ninguém esqueceu ainda do lamentável es
petáculo da presença do referido Ministro no Se
nado da República, quando, interpelado, deixou 
sem resposta 18 indagações. Repetiu-se __ o episó
dio ria sua Comparência à Càfn"~irá. dOs -Depu
tados; 

c) O PFL- como porta-voz do povo brasileiro, 
que contribui, corno empregado, empregador e 
trabalhador autónomo para manter a Previdência 
-continua querendo saber, entre outras coisaS; 

1) Por que foram comprados 328 apartamen
tos em Brasília, quando o Governo tem 11.000 
imóveis aqui, de sua propriedade? 

2) · Por que essa inexplicável aquisição se fez 
sem conco~ênda pública, q~~ndo a lei. rião a 
dispensa e a moral e a ética a exigem? 

3) Por que se pagou pelos apartamentos mais 
de três milhões de cruzados, à vista, em junho, 
quando apartamentos idênticos, no mesmo pré

. dio, foram vendidos, quatro meses antes, por oito
centos mil cruzados? 

4) Por que se tentou justificar a licitude da 
trahSãÇão; embasando-a em uma avaliação atri· 
buída pelo Ministro da Previdência ao Sindicato 
dos CorretoreS -de Imóveis de Brasília, entidade 
que logo a desmentiu oficial e publicamente, di
zendo ser falso o laudo por ele citado? 

5) Por que foram_ adquiridas sem concorrên
Cia pública e pagas antecipadamente mais de 500 
ambulâncias adquiridas de uma s6 empresa, 
quando a lei e o Tribunal de Contas proíbem 
que o Poder Público faça pagamentos antes do 
recebimento do produto adquirido? 

6) Por que adquirir um prédio para a Data
prev, em janeiro de 1987, por um valor oito vezes 
maior do que o -constante da avaliação feita em 
novembro de 1986? 

7) Por que comprar tal edifício no Rio de Ja
neiro, fJXando a Dataprev lá, quando, ao mesmo 
tempo, adquirem-se apartamentos em Brasília, 
alegando~ se ~ue-s-e--e-stá- transfetíti,Oó-o-MPAS e 
suas instituições para a Capital Féaeral? Afinal, 
quem está mal localizado: a Dataprev no Rio ou 
os apartamentos funcionais em Brasília? 

8) Por que contratar sem concorrência públi
ca empresas multinacionais de auditoria, ao preço 

· de dez milhões de dólares (corresponde ao que 
recebem por mês 500.000 trabalhadores rurais 
aposentados por invalidez) para fazer o que faria 
sem ônus o Tribunal de Contas da União e o 
Sistema de Controle do próprio MPAS? 

d) Do Ministro, até agora, a Nação não ouviu 
respostas a uma sequer destas acusações; 

e) A nota de alguns Governadores do PMDB 
solidarizando-se com o Ministro da Previdência 
os compromete com tudo quanto ele tem feito 
fora da lei ~.sem prestar contas à Nação; segura
mente tais ·aovemadore_s apóiam o Ministro con
tra os servidores, os aposentados e os pensio« 
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nistas, que sofrem as conseqüênicas de sua admi
nistração; contra os segurados, contribuintes do 
País inteiro, -que vêem seu dinheiro jogado fora 
em aquisições luxuosas, sero c.oncorrência públi
ca, comprando-se pelo O" ... r.:o.- v.'l!e o prédio 
de que não se precisa; 

f) t. estranhável que Gov<;;~l u:IQO(es se reúnam 
para hipotecar solidariedade a um Ministro que 
não está apenas sendo questionado pelos paliti· 
cos, pelos servidores, pelos segurados, pelos apo
sentados, pela imprensa, mas que,- além disso, 
teve suspensa, por sentença judicial, a inexplicável 
compra de apartamentos em BrasíJia; 

g) Ademais, o Minis_tro da Previdência, desco
bertos os d_esmandos e as ilidtudeS Cometidas 
na sua gestão, perdeu a compostura ~. ao il-1\lés 
de tentar esclarecer, como era de seu dever, a 
opinião pública, partiu para a agressão torpe e 
mesquinha; 

h) Por tudo isto,- e pelo que se pode verificar, 
complementarmente, das conclusões ane~s das 
ComissõeS Técnicas Especiais do PFL, o Partido 
da Frente liberal estranha e lamenta a referida 
nota de alguns Governadores-do PMDB_J_q!lé. de
fendem o indefensável e apóiam o insustentável, 
em detrimento do interesse e da l;"!loralidade Públi
ca." Cordiais Saudações. SENADOR MARÇO MA
crEL-PRESIDENTE NACIONAL DO PFL, E DE
PUTADO SAULO QUEIROZ- SECRETÁRIO
GERAL DO PFL. 

O RISCO DE UMA TRAIÇÃO 

A Ulysses Guimarães -~ a.;Erntuamos ontem 
- impõem-se a missão de liderar o PMDB e a 
Constituinfe para o presidenciaHsmo, ao qual deve 
a fidelidade da _coerência com a pregação da sua 
vida inteira. 

Não esquece a Nação a grandeza do papel que 
lhe coube em 1984, época dos grandes comídos 
pela eleição direta do Pr~sidentê d~ B.epública, 
quando Jhe foí dada. a ª~c;unh~ jâ hist6r(câ de 
"Senhor Diretas", ·· 

No desfecho vitorioso daquela memorável 
campanha, Tancredo Neve~ assumiu o cOmPro
misso de que a sua eleiÇão para a Chefia do Go
verno, com o apoio em todos os quadrantes, seria 
a última realizada através do Parlamento. Daí para 
frente, só diretas. 

Ulysses e Tancredo firm~rar'l) _assim, naqueles 
dias, um pacto político osteõsivõ que condenava 
definitivamente qualquer forma de governo que 
recorresse a método$ Qarlamentaristas da esc:olha 
indireta do Chefe do GoVerno. --

Ao exigir a eleição direta do Presidente da Repú
blica, nos futuros mandatos, Tancredo e (Jiysses, 
à frente do PMDB, interpretavam a vonta_de do 
povo de ter um Presidente_ ungido e legitimado 
pela soberania do _su(cá~io universal. Proclam~
vam o imperativo _de_um_ Presidente que incorpo
rasse essa soberania, e não uma figura diminuída 
diante de _um Primeiro-Ministro eleito indireta
mente por um sistema partidário oligárquico, re
presentado por um punhado de votos no Parla~ 
mente. 

O Pais é dotado 4e memória. Re{:orda que exa
tamente há três anos tento!J·s...~apelar para_o artifí
cio faccioso da ~'fidelidade partidária" dÜ~PDS~ 
a fim de se rnan_ter no poder, por eleiçãO indireta, 
a oligarquia então dominante, E hoje defronta-se 
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c:om a repetição da mesma tentativa e do mesmo 
~ a_~ficio, com a única alteração do partido a ser 
_hen~fjçiadç.: q_Pf.\I:?B. 

Estamos .assim na iminência de uma traição 
imperdoável a um Compromisso firmado com a 
f'1ação,_ 

- --o Deputado Ulysses Guimarães é homem de 
honra pessoal e poi(tica. Ele terá certo na lem
brança a convic-ção de que a pedra-de-toque que 
poderá equilibrar o novo artificio constitucional 
terá de possuir necessariamente o formato presi

. denciaJista, integrando as chefias de Estado e de 
- Qoverno. 

_ • _Nénhum·ouTro- niodelo resgatará a palavra as-
surilida ao àr livre. -

Não estamos apenas enfrentando uma questão 
teórica sobre sistemas de governo. É o fluxo do 
riO da l::fi_stória que está em causa. Colocar contra 
esse fluxo o dique do parlamentarismo constituirá 
um desrespeito à vontade do povo, inequivoca
mente demonstrada em praça pública. 

· Tal Burla poderá_ pôr em risco a reinstitucio
nalização do País. 

, ]iJ:O DO PRESIDENTE 
1'1• 207, de 1986 

O Presidente do -Senado Federal, no uso das 
-atnbUíÇ:õês- que lhe conferem ~ arts. 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Reg'imento Interno e de 
ãtofdo com. o disposto no arl 14 da Resolução 
n"' 124, de 1987, resolve nomear Caio Torres, 
Técnico em Legislação e O~çamento, Oasse "Es

. pedal", Referência NS-25, do Quadro Permanen
-te do Senado Federal. para Diretor-Executivo do 

CEDES EN. 

Senado Federal, 8 de outubro_de 1987. ~ 
Humberto lucen"a, Preside~te. 

ATO DÕ PRESIDEI'ITE 
1'1•~8, de 1987 -, 

O Yresidente do Sen~do Federal, no uso das 
-a_!ribL!ições que lhe conferem os artigos 52, item 

_ 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e· de 
acordo com o disposto no art. 49 da Resoluç-ão 
no 124, de 1987, resolve_norn~ar Estevão Chaves 
-ae Rezende Martins, Eduardo Jor.9e Caldas Pe-
-reiia e Cuido Faria -d.e Carvalho para membros 
do Cons.elho Técnico do CEDESE{'i, 

Senado Federal, 8 cje outubro de J987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA 
1'1• 027, de 1987 

- (Y'blretóf-Geral-â.o senado Federal, no uso das 
atrlbuições que lhe <;onfere o artigo 2-15 do Regu
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do ern vista o diSposto no artigo 482, pará:-grafo 
1 "', do mesmo Regulamento, resolve designar 
Djalma José Pereira da Costa, Assessor Legis
l~ivo, Afrânío Cavakanti Mello Júnior, Assessor 
Legislativo e Paulo lrine.u Portes, Técnico Legis
Iãtivo para, sob a presidência do primeiro, integra-
· rem a Comissão de_.Sindicância incumbida de 
apufar os fatos constantes do Proce.s~o n"' 

· oi69~waz-r -
&nadõ'F~eral, 8 de outubro de 1987.-José 

Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

ATAS OE COMISSÕES 

ÇOMJSSÃO ESP!lCIAL 

Criada com a finaUdade de "levantar 
o grau de estatização da economia brasi~ 
lelra e participação das empresas esta~ 
tab1 no en~lvidamento externo e Interno 
no País". 

2• REUNIÃO, REAUZADA EM 
22 DE SETEMBRO DE 1987 

Às dez horas do _dia vinte e dois de setembro 
do ano de mil novecentos e oitenta e s~te, na 
Sala de Reuniões da Comissão -de_Finanças, pre. 
sentes os Srs, Senadores Irapuan Costa Júnior, 
Presidente, Saldanha Derzi, José Agripino Maia 
e Nabor Júnior:, reúne-se_a Comissão Especial, 
criada ~om a finalidade de '1evantar o grau d~ 
estatização da economia brasileira e participação 
das empresas estatais no endividamento externo 
e interno no País". 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental o Se:ilhor Presi
dente declara abertos_ os trabalhos, passando à 
leitura da programação (anexa) da Comissão. Em 
discussão e votação, é aprovada. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu
nião e, parac_onstar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, 
Assistente _da Comissão, lavrei a pre?ente Ata que 
lida ~ aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e !rá ~ publicaç:ão. 

. ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA CO-
MISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM A FINALI
DADEDE "LEVANTAROGRAUDEESTATI
ZAÇÃO DA ECONOMIA BRAS!LEIM E PAR
TICIPAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAÍS NO 

. ENI:l!YIDAME;;l'ITO EXTERNO E INTERNO 
~.~Ná"PíJS", RÉAUZADA EM 22 DE SETEM

BRO DE 1987, QUE .SE PUBUCA COM A 
. DEV!j)AI\UTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDEN--IE:. -o . 

Presidente: SeO.,dor lrapuan Costa Júnior 
~RelC~-tOr: S~i)ã.dõr bivaldo Suruagy 

L CARÁTER DA COMISSÃO 
(Pesqut.Sa, não policial, visando p"rodUzir Uffi do

- cumento orientado.) .. 

2_• PROGRAMA DE TRÁBALHÓO 
-- 2-.L:.:....Assessoria·· 

22-..;.;...Depoimentós 
-23--LeVantamento de dados 

~-~ 2.4 -;o Homogeneização dos dados, exames, 
av<:Iliação e redaç~o. 

3. RELACIONAR DEPOENTES E CRO!'IOGRA
MAR PARA OS DEPOIMENTOS 

3.1-Área não financclra e financeira 

Superintendente SEST 
Ex-Superindente SEST 
Jornalistas (Visão, O Estado de S. Paulo, 

Folha de S. Paulo) · 
Professores universitários (FGV, USP, UniCamp 

eUnB) 
Presidente1=EBRABAN 

. Preside0té ABBC~ -
Dlretor área bancáriÓ_ Banco Central (ou outra 

autoridade · '""' · 
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mais ligada ao problema) 
Presidente de associação de clas_ses do funcio

nalismo. 
Presidente Petrobrás 

. , 
3.2 - Contatos {~trosamento de asses-

sorias) ,~ 

Presidente Banco Central 
Superintendente SEST 
Ministro da Fazenda 
Presidente FIESP 

3.3- Cronograma 
Depoimentos - até 30-outubro-87 
Coleta de dados - até 30-outUóro.::a7 
Exame dos dados e depoimentos - até 

15-novembro-87 
Relatório final- até 30-novembro-87 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE II'IQUÉRITO 

Criada através da Resolução no 059 
de 1987; destinada a apurar as irregula
ridades e seus responsáveis peJas impof\o 
tações de alimentos por órgãos governa
mentais. 

fi' REUNIÃO, REAUZADA EM 
24 DE SETEMBRO DE 1987 

lv:Js vinte e quatro dias do mes de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete às dez horas, 
na Sala da Comissão de Relações Exteriores, pre
sentes os Senhores Senadores Dirceu Caffieiro, 
fv\auro Borges e Cid Sabóia de Carvalho e o Depu
tado Roberto Cardoso Alves reuniu-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as 
irregularidades e seus responsáveis pelas impor
tações de alimentos por órgãos governamentais. 

O Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos da Comissão, informando aos presentes que 
a finalidade da reunião seria ouvir o depoimento 
do Senhor Flávio Telles de Menezes Presidente 
da Sociedade Rural Brasileira. 

O Senhor Presidente coricedeu a palavra ao 
depoente, que prestou o juramento de praxe. 

Iniciou sua exposição citando os fatos que de
ram origem às importações no ano de 1986. fnfor- -
mou que a partir de primeiro de março, com 
o Plano Cruzado, o congelamento de preços signi
fica um desconhecimento de fatos, e que a ausên
cia de informações confiáveis quantO á previsão 
da safra e a falta de acompanhamento das deci
sões administrativas governamentais, fizeram 
amadurecer as decisões de importações no ano 
passado. Citou, também, o fato da isenção de 
impostos para os produtos importados e para o 
produtor estrangeiro havia o pagamento à vista 
e com moeda forte, acontecendo o- inversó para 
o produtor nacional. 

Encerrada a exposição do orador, o Senhor 
Presidente passou a fase interpelatória, conceden
do a palavra ao Senhor Senador Mauro Borges, 
que agradeceu a clareza dos esclarecimentos fei
tos pelo depoente e considerou desnecessária a 
formulação de perguntas. 

Em seguida o Deputado Roberto Cardoso Alves 
pede a palavra para lamentar a ausência das lide
ranças políticas e sugere que se pleiteie, junto 
à Mesa do Senado, a publicação de separatas 
da exposiç!o proferida pelo Presidente da Sacie-

dade Rural Brasileira para serem distribuidas aos 
Parlamentares e demais interessados. 

O Séiilior Presidente comunica ao Senhor De
putado Cardoso Alves que examinara: a sua pro
posta . 

Em seguida o Senhor Presidente levantou 
questões alusivas aos debates, que foi, respondido 
pelo orador. 

_QSenbor Senador Cid Sabóia de C&valho, pe
de a palavra, sendo atendido pelo Senhor Presi
dente, e faz indagações sobre o assunto em pauta, 
sendo devidamente esclarec;ido pelo depoente. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a presença do convocado e encer
ra a reunião, comunicando aos Senhores Mem
bros da Comissão que suspenderá as reuniões 
até que se receba do Gabinete Civil a documen
tação solicitada, e para constar eu, Oeide Maria 
Ferreira da Cruz-, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente ata que, lida e aprovada pelo Senhor 
Presidente será assinada e irá a publicação junta
mente C<?m os apanhamentos taquigráficos. 

A!YEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA CO
M!SSÁO P!lRLAMENT!lR DE fNQ(JÉRJTO, 
O?b'ILM A TRA IIÉS DA RESOLUÇÃO N' 59, 
DE 1987, DEST7NADA A APURAR AS IRRE
QULARJDADES E SEUS RESPONSÁVEIS 
PELAS IJI!f!ORTAÇÕES DE JlLIJI1ENTOS 
POR ÓROAOS GOVERNAMENTAl$ REI'JJ-
21\DA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 1987,~ 
Nll &<\UI DA COMISSÃO DE RElAÇÕES 
EXTERIORES ÀS 10:00 HORAS DESTINII
LMA OfJWR O DEPOIJI!ENTO DO SR. FlÁ
VIO TELLES DE JI!ENEZEs __:_~ PRESIDEN
TE lM SOGEDIIDE RUI?AL 13RAsiWRII, 
Q(JE SE PUBUCA C0/11 A DEV/Dil AUTOR/-~ 
ZA.ÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE. . ~~~ 

-Presidente: SenadOr Dirceu Cneiro 
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista 
Relatl?r: Senador Mauro Borges 
{integra do apanhamento taquigrálico da reu

nião) 

O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) - Ha
vendo número legal, declaro abertos os trabalhos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a 
Importação de Alimentos. Ouviremos, hoje, o de~ 
poimento do Dr. Aávio Telles de Menezes, Presi
dente da Sociedade Rural Brasileira, a quem con
vidamos a fazer parte desta Mesa. 

Para inidarmos este depoimento, solicito ao 
Dr_. Bávio Telles de MenezeS que faça o juramento 
de praxe e convidamos todos os participantes pa
ra que fiquem de pé a fim de ouvirmos o depoente. 

O SR. FIÁ VIO TELLES DE MENEZES -Juro, 
como dever de consciência, dizer toda a verdade, 
nada omitindo do que seja do meu conhecimento 
sobre quaisquer fatos relacionados com a investi
gação a cargo desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, destinada a apurar denúncias, as irregu
laridades e ~eus responsáveis pela importação de 
alimentos por órgãos governamentais. 

O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro)- COnl 
a palavra. então, o Dr. Flávio Telles de Menezes, 
para prestar os seu deçoimento. 

O SR. FLÁVIO TELLES DE MENEZES - Exm• 
Sr. Senador Dirceu Carneiro, Presidente desta Co
missão Parlamentar de Inquérito, Exm9 Sr. Sena~-

dor _Mauro Borges, digno Relator da mesma Co
missão, Srs. Membros da Comissão, minhas Sr", 
meus Srs: -

O ept.sódio das importações de alimentos reali
zadas no decorrer do ano de 1986 e no inklo 
do ano de 1987, como política governamental 
de abastecimento do Brasil, é _um dos episódios 
responsáveis pelo maior grau de prejuízo à produ
ção rural brasileira de que se tem conhecimento 
nos últimos anos. 

Para que meu depoimento tenha alguma vali
dade e possa de alguma forma- servir de subsidio 
à Comissão, gostaria de inici8r rerriénorando os 
fatos, as causas anteriores que deram origem às 
decisões governamentais na área de comércio 
exterior, exportação e importação de produtos 
agrícolas no- ano de 1986. Tivemos _uma forte 
seca no Centro-sul do Brasil durante o ano de 
1985 .. Naquela ocasião não só houve um retarda
mento do plantio de uma boa parcela, ou seja, 
da maior parte da área agrícola do Centro-Sul 
como também aquelas regiões que, tendo rece
bido algumas chuvas esporádicas tiveram perdi
d_os os s_eus primeiros plantios nOs meses de outu
bro, novembro e_ dezembro de 1985. 

Surgiu, em toda a coletividade agrícola nacional 
um sentimento de pânico, de desespero e ao mes
mo· tempo o GovelJitÇcõl'fi pouca~;-quantidades 
de estoques internos de alimentos e a braços com 
uma inflação crescente que atingia os· dois dígitos 
do final do ano de 1985, realizou reuniões de 
emergência nas áreas produtoras nos Estados 
de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul, procurando colher informações, 
colher dados que pudessem, de alguma forma, 
revelar os caminhos a serem seguidos para en
frentar a situação de crise que se lhe antepunha. 
Essas reuniões realizadas no final de dezembro 
de 1985 e no inicio de janeiro de 1986, com 
a presença de produtores rurais, lideranças agrí
colas, Secretários de agricultura desses Estados, 
revelou uma realidade muito dura e a perspectiva 
de que houvesse fortes quebras na produção de 
grãos no ano de 1986. --
Nes~ oca_sião o Governo tomou algumas deci

sões de política agríCola que representavam con
cessões de novos créditos de plantio para os agri
cultores que já havia perdido suas primeiras plan
tações, modificação nos valores financiados com 
condições mais favorecidas, inclusive rompendo 
uma tradição do passado, permitiu novos finan
ciamentos de custeio fora de época com a inten
ção de,' digamos, jogar na sorte, tentar ver se 
ainda era possível plantar no início do ano de 
1986 e, com isso, salvar alguma coiSa da produ
ção agrícola do Centro-Sul. 

Baseado nessas informações, os órgãos gover
namentais começaram a nutrir, dentro dos seus 
Conselhos, a idéia de que seria necessário prover 
estoques de produtos agrícolas para enfrentar o 
que viria a ser, em 1986, uma dura entressafra. 

Acontece que essa movimentação, do início 
da safra, infelizmente, não foi seguida por um 
acompanhamento das condições posteriores. TI
vemos, a partir de janeiro, uma total modificação 
no clima do Centro-Sul e as providências tomadas 
para, de alguma forma, atenuar a crise que se 
nos parecia totalmente irreparável surtiam efeito. 
Essas providências resultaram em rE:plantio, fora 
de época, mas o fora de época 86 revelou-se 
suficiente para que a produção nacional se recu-
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perasse. Tivemos, então, a partir dessas medidas, 
uma recuperação das áre_as plantadas e, c:om o 
bom regime de chuvas que houve, a partir de 
janeiro, tivemos a recuperação do estado das la
vouras e todas as previsões iniciais de quebra, 
que previam uma produção em tomo de 40 mi· 
lhões a 42 milhões de toneladas de grãos, se 
recuperam, a partir de fevereiro, de modo que 
chegamos a 50, 52 milhões de toneladas, que 
não pareciam mais possNeis de serem atingidas 
no início do plantio. 

No entanto, baseado na visão anterior, o Gover
no já havia constituído urn Conselho Jnterminis
terial de Abastecimento (CINAB) - se não me 
engano em fevereiro de 1986- e este ConSelho, 
que tinha uma total predominância do Ministério 
da Fazenda e não do Ministério da Agric:ultura, 
como deveria ser, porque se trata de um órgão 
vím:ulado à produção e abastecimento de gêne· 
ros allmentícios e não administração fazendária, 
administração do Tesouro desta Nação. Este 
Conselho. movido pela preocupação anterior, se
guiu nos seus estudos e providêndas no .sentido 
de garantir o abastecimento. Enquanto isso se 
passava do lado da produção, do lado da adminis-
tração da economia nacional, em 27, ou 28 de 
fevereiro, o Governo editou o Programa de Estabi
lização Econômica, o Plano Cruzado, que conge~ 
!ou os preços de todos os produtos e servíços 
no Brasil; e, a partir de }9 de março, já em vigor 
o Plano Cruzado, num exercido de temeridade 
económica, congelamento de preço::; de produtos 
agrícolas de primeira nec:essida.de, num momen~ 
to em que os estoques nadon~ls eram baixos 
e que a produção agricola da.q!Jele ano estava 
ainda sob forte suspeição quanto aos seus volu~ 
mes, o congelamento por tempo indetenninado 
desses genêros alimentkios representava. no mi
nimo, um desconhecimento dos fatos, e no máxi
mo, o exerciçio !=!e temeridade econômica. 

O congelamento perdurOU· no. iempo, muito 
embora um dos dispositivos do_ deqeto-lei que 
aprovou o Plano Cruzado, permltisse que por mo
tivos ligados à conjuntura, portanto ligados à en~ 
tressafra, fosse possível a modificação dos preços 
agrícolas sem. ferir o espírito do Programa de Esta
bilização Económica. 

A partir de março, abriL de 1986, conjugaram~ 
se dois fatos igualmente nefastos para a condução 
de uma política de abastecimento em qualquer 
País. Em primeiro lugar, a ausência de informa
ções confi~v_eis com relação %:? safras nacionais. 
Um sistema_ de informações defiç:iente introduz 
uma variável negativa em qualquer decisão de 
política econômica e muito especialmente em de
cisões ligadas ao abastecimento. Esse é um fato 
no Brasii, e que não foi mudado até hoje e, portan~ 
to, as decisões que se seguiram tiveram origem 
nesse primeiro problema, problema serifssirno, 
que é o da defici~ncia das informações agrícolas, 
da deficiência c:juantO às previsões de safra oc:or~ 
ridas no Brasil 

O segundo problema diz re_spetto á falta de 
acompanhamento, o que se chama de foUow 
up, das decisões ªdministrativas governamentais. 
Uma vez pressionadas pela situação emplrlca evi~ 
dente da seca do final dq ano de 1985, toma~ 
raro-se todas as decisões, todas as medidas ne
cessárias para "damerrar" um processo de forma
ção de estoques e não maís se preocupou o go
verno em saber se as chuvas haviam voltado e 

se haveria condições de recuperação da produção 
nacional em tempo hábil, o que, empiricamente, 
é possível verificar, mesmo com um sistema de 
informação deficiente. 

A somatória dessas duas condições - iDefi
ciência do sistema de informaçãO e falta de foUow 
up das decisões tomadas no Governo fez amadu
recer a decisão pelas grandes importações de 
alimentos do ano passado. 

O lado polltico da questão, isto é, a necessidade 
de se manter congelados os preçQS dos alimen
tos; enquanto aumentava o consumo, estimulado 
não só por uma correçào real dos salários, como 
também pelO aumento da massa salarial, devido 
ao iricremento do nível de atividade econômica 
no País e pelos Saques rias cadernetas de pou
pança, levou o Governo a determinar a impor
tação-de produtos alimentícios. 

Relativamente a essa decisão de Unportar, cha
mo a atenção para alguns fatOs da maior impor~ 
tância para a política agrícola-eas-conseqüênc:ias 
que trazem à produção nacional. 

O m.ilh.Q e arroz, por exemplo, que foram os 
dois produtos agrícolas básicos mais importados 
no ano passado, além de estarem submetidos 
à tributação do Imposto de Circulação de Merca
doriªs no valor de 17%, sofrem também diversas 
tributações indiretas, quer SObre a terra, qUer so
bre o_ seu faturamentçl, quer sobre contribuições 
previdenciárias incidentes sobre o valor fínal de 
venda. 

Mesmo durante _o período em que o Governo 
se ímpressionara com a escassez de produtos 
agrícolas, nenhuma medida frscal foi tomada no 
sentid,o de es(fmular a produção nacfonal. No en
tanto, quando se adotaram as dedsões de impor
tação, elas vieram acompanhadas de isenção total 
dos impostos. 

A intemalização dos produtos importados no 
BfciSil, como milho, arroz, leite, carne e feijão, fez
se com isenção total de impostos, como o IOF 
e o Imposto d~ Importação, e com a desoneração 
da necess1dade de dep6sito prévio para impor~ 
taÇões ou de obtençãO de financiamento para 
.PaQã_~-eht() das importações ou seja, com paga
nierttõ .ã-_vtst.a em-moeda forte. Todos os produ~ 
tores nacionais sabem da dificuldade de vender 
a sua safra à vista, quandO esse mesmo governo 
havia proposto o pagamento parcelado do preço 
minimo em cincO meses para õ produtor nacio
nal. 

Nessa- época, no Brasil, o tratamento para a 
compra de produtos agrícolas era o seguinte: para 
o produtor estrangeiro, pagamento à vista em 
moeda forte, com isenção de impostos; para o 
produtor nacional, pagamento a prazo com toda 
a tributação existente. 

Isso, se possível, seria da mais alta gravidade. 
Mas há outras considerações a respeito. A agri~ 
cultura não é uma ativtdade despicienda no mun
do; tem uma importância fundamental mesmo 
nos países des,envolvidos. Aliás, estes dão-lhe 
umã importãncia muito maior do que lhe dá o 
Brasil. 

Nao--há exemplo de uffi país desenvolvido que 
não tenha wna política agricola aprovada por lei 
e que não seja mantida estável no decorrer do 
terrlpó~ Mais que isoo: não existe hoje, quer na 
Comunidade Econômica Européia, quer nos Es
tados Unidos, quer no Japão. uma política agrí-
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cola neutra. Existe, sim, uma política agrícola de 
pesados subsídios aos produtores_intemos, que 
lhes garante reserva de mercado nadonai, o qUe 
impõe _aos consumidores desses países o paga
mento de um preço brutalmente mais alto do 
que os preçoS reais vigentes no mercado interna
cional. Para dar um exemplo, nos Estados Unidos, 
o consumidor de açúdl.r" pagã -s~is bilhões de 
d61ares por ano a mais petoprõduto-que C:On$bróe 
do que pagaria se as importa:çõêS fOssem livres. 
Além disso, as exportações dos excedentes agri· 
colas $ª0 pesadamente sub-sidiadas. 

Portanto, o que o Governo brasileiro fez ao auto
rizar iniportações de grãos subsJdiadas na_origetn 
foi pagar à vista o produtor estrangeiro, receber 
essa mercadoria sem imposto·s e compactuar 
com política de subsidio_ na exportação, qúe o 
próprio Presidente brasileiro condenÇlu m,un dis
curso na ONU, ou seja, a atuaç-ão- COncreta do 
Governo brasileiro em relação às importações de 
produtos agrícolas colide frontalmente com o dis~ 
curso feito pelo Presidente da República nas Na~ 
ções Cinidas, em I 985. __ 

_CQmo as condições de produção havia'O, me-
lhorado sensivelmente no decorrer do primeiro 
semestre de 86, as previsões inicialmente feitas 
de quebra reduziram-se, os produtores puderam 
colher, com algum atraso, é verdade, uma safra 
de milho em tomo de 21 milhões de toneladas 
de grãos; uma safra de arroz em tomo de 1 O 
milhões de toneladas. E como o consumo nàcio
nal de aproxima historicamente desses níveis, pa
ra esses dois cereais, as importações autorizadas 
a partir dos meses de março e abril de 86 vieram 
competir com a produção_nac!onal. E-aí nós te
mos a segunda pane da política de importação 
feita pelo GOYemo bras:ileiro naquela ocasião, que 
foi a venda desses produtos abaixo do seu custo 
de importação sem _impostos. Não só ÇtS j_mpof~ 
tações foram feitas em condições priVIlegiadas, 
em diversos casos em que houve venda de _esto
que, como, por exemplo, no caso tio milho e 
arroz. abaixo do seu preço de internalização no 
Brasil, o que c:aracteriza, na doutrina econômlca, 
a prática do dumping, só que c::(esta vez pr6.ticado 
pelo Governo contra o produtor nacional e não 
por uma empresa contra ou,tras empresas que 
trabalham no rnesmo setor. Acho que os simples 
fatos, qué são hoje fatos da hiStória do_ 6rªsil, 
não prec:isam de adjetivos, não preci!iam de quali
ficação, eles têm um peso em si mesmos, eles 
representam uma fase da história_ econômka bra
sileira em que a produção agrlcola nacional ficou 
relegada a segundo plano em relação às necessi
dades de aplicação de uma política econômJ.c:a 
consistente num c9ngelamento de preços a qual
quer custo. Essas importaÇões procedidas. nessa 
ocasião tiveram um problema adicional: a inade
quação dos portos brasileiros, das estt:Lituras de 
transporte, das estrutur~s de comerdaliz.ação para 
a bnportação. O Brasil é um País que raríssimas 
vezes independeu de importações de produtos 
agricolas para poder manter o seu abastecimento 
interno. Ao contrário, o Brasil é um País cuja urba
nização e industrialização foram feitas à c:usta de 
transferência de renda, principalmente da ~nda 
gerada na exportação dos produtos agríc;:ola_s; o 
Brasil é um_ país cujos portos, cujos guindastes, 
cujos armazêns estão preparado_s para carga de 
navios e não descarga de navios; o Brasil é um 
pais cuja rede de armazenagem, de transportes 
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rodoviários e ferroviários está preparada para tra
zer produto do centro de produção para o centro 
de consumo e para os portos de embarque. Por
tanto, uma dificuldade adicional causada por esse 
despreparo da estrutura brasileira fez com que 
as importações acabassem sendo intemalizadas 
fora. de hora. Elas sequer chegaram, todas, uma 
parcela, sím, chegou, mas sequer <:hegaram todas 
antes ela colheita da safra seguinte e as autoriza
ções -ditdas para a importação, qUer para a iniciã
tiva privada, quer para órgãos subordinados ao 
próprio Governo, como, po{-exemplo,_a lNTEF
BRAS, acabaram sendo ·cumpridas ao longo de 
todo o segunda semestre de 86 e- de 87. E já 
se começava a colher a grande ~fr~ de 87, quan
do ainda estavam chegando navios carregados 
com milho, carne, arroz e ainda estávamos por 
receber partidas de cereais, por exemplo, de paí
ses vizinhos, como--Argentina, por via rodoviária 
e ferroviária. De modo que é uma sucessão im
pressionante de equívocos. é urna sucessão real
mente impressióhiStã, digamos assim, de medi
das prejudiciais à produção nacional que, por um 
lado, não levam a nenhum beneffcto ao consu
midor, na medida em que o Brasil s6 pôde fazer 
essas importações episodicamente. Até admito 
- embora corno produtor considere totalmente 
errado- que a sociedade brasileira possa, demo
craticamente, se assim o desejar, se tornar depen· 
dente de fornecimento de países estrangeiros, se 
isto_ for decidido democraticamente e -aSsim for 
a vontade do povo brasileiro, acho que até isso 
poderia ser determinado. Acontece, porêm, que 
isso não foi determinado pelo povo brasileíro e 
acontece que o País não tem cOndições ecanô· 
micas para manter importaÇões ao longo dos 
anos. 

Quero-lembrar aqui UJTi fato que ocorreu no_ 
pós-guerra, após a 11 Guerra Mundial, quando o 
Brasil começou a receber ofertas de fornecimento 
de trigo dentro do quadro da PubUc I..aw 480, 
dos Estados Unidos, que deseJavas vender seus 

grandes excedentes de produtos agricolas e finan
ciava a venda, 40 anos de prazo, e pagamento 
em moeda do país importador, pagamento em 
cruzeiros, que destruiu a tritkultura do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina i! Paraná que exfstia ã:ntes 
da D Guerra Mundial, mas que não podia competir 
com os subsídios oriundos do tesouro norte-ame
ricano. O produtor do interior do Rio_ Gra~de do_ 
Su1, de Santa Catariná nãO ferO c_ondiçôes 'de 
competir com Fort Knox. É a maçã envenenada, 
é a maçã oferecida numa salva de outro, muito 
vermelha, mas com veneno dentro, que é muito 
fácil de tomar na hora em que é oferecida, mas 
que, depois,_destrói quem a come. ~ ess~ a pOlí~ 
tica da Comunidade Econômica Européia, é essa 
a política dos Estados Unidos e nós embarcamos 
na política dos Estados Unidos, da Comunidade 
Econômica Europêia, recebendo produtos c_ujo 
custo da origem e· duas, três, até quatro vezes_ 
superior ao preço de venda, É, portanto, muito 
superior ao custo do produto nacional. Esse prO> 
duto vem competir com o produto brasileiro, O 
produtor brasileiro já é, por um lado, agente pas~ 
sivo da reserva de mercado da indústria nacionaL 
passa a ser, também, agente passivo da reserva 
de mercado do consumidor nacional, Ora, não 
há produtor no Mundo capaz de sobreviver a duas 
reservas de mercado ao mesmo tempo. !'ião há 
orodutor no Mundo capaz de competir quando 

todos os inSumos que adquire recebe a preços 
decorrentes de uma estrutura de produção oriun~ 
da de uma Lei de reserva de depois, quando tem 
que venaer -0 seu produto, tem que competir den
t;ro de uma outra lei ou dentro de uma outra condi
_ção, não é bem uma Lei, é uma condição, em 
qUe qúalquer oferta mais barata, seja qual for a 
origem dessa oferta seja ·qual for a fórmula pela 
qual essa oferta chegoll ao pãís, ~1~ tem prefe
rêhCiã Sobre o preço da produção nacíonal. 

Essas_são-as_con-â_ições estruturais que, a nOsso 
juízo,_ leVam -essa política atropelada, essa politica 
iffiediatistã, -eSsa política oportunista de impor
tações a: s·er tótãlmente condenada pela classe 
produtora do Brasil e por todos aqueles que de
fendem_ o legítimo int_eresse do consumidor na
dona], O interesse _de médio o longo prazo, que 
é o dever o-_desenvolvimento de uma produção 
nacional capaz de suprir, em condições de eficiên
cia e cornpetftividade, a sua grande massa consu
midora. 

A par desses problemas de caráter geral, existi
ram outros de caráter específico; produto a produ
to. de acordo com as condições especfficas dessa 
ou daquela área a ser escolhida. 

Os quatro principais prOdutos a serem impor
tados ou que foram importados foram: a carne 
bovina, o leite e seus derivados, o milho e o arroz. 
Importou-se também feijão, pescado, alguns pro
dutoS de menor importância para a mesa do brasi
leiro, como o bacalhau, por exemplo; alguns deri
~dos da c~vada como, por exemplo, a cerveja. 
Mas, por tudo que eles possam ter de apelo com 
relação à divulgação, acho que eles têm menos 
importância, os eventuais erros cometidos nessas 
importações, do que nesses produtos básic05:. _ 

-O caSO do pescado é um caso muito sério, 
porque a pesca nacional, como V. E# sabem, 
é uma pesca á:illda artesanal, feita por pequenos 
pe-scadores e, portanto, qualquer competição ou 
isenção~ de impostos oferecida ao exportador es
trangeiro significa, além de um ·gr!!ilde erro eco.-_ 
nômico; um problema social muito grave, tam· 
bém, para o produtor e para o pescador brasileira. 
J\'\as, eu gostaria, agora, nesta segunda fase, de _ 
abordar ess_es problemas específicos de cada 
área. 

Nós nos preocupamos em fazer um levanta
mento -:- e_ eu deixei com a Se<::retária da mesa 
~ corri_'r~laçi!9 ~s tradicionais PE!'I1omances de 
exj:>offaÇãõé írilportação de carne bovina por pro
duto, por onde se escoou a maior parte dos dóla
res nesses importações. Essas importações con
sumiram, no seu total~~ntre janeiro do ano passa
do e março deste ano, portanto, num período ' 
de 15 meses, cerca_ de 1 bilhão e 700 milhões_ 
de dólares_ das reservas cambiais brasileiras. O 
Brãsn se tiaJlsfOrmou, ao longo da década de 
1980, em um país f!xportador de carne bovina 
Essa nova condição de exportação brasíleira tem 
uma razão de ser e duas conseqüências muito 
bOãSPara- 6-BraSII: A razão de ser é que o Brasil 
é um país altamente competitivo no mercado in
t.emaclonal d_e carne bovina porque tem custos
baratos de produção, uma vez que a pecuária 
é extensiva- ela não transforma grãos em carne. 
Ela transforma, através da fotossíntese, a folha 
da gramfnea em carne boVina e, -portanto, a razão 
de ser desse crescimento da participação brasi
leira no mercado internacional, é uma razão eco
nomicamente explicável, aceitável e desejâve1. O 

Brasil passou, nõs seis primeirOs anos da désada 
de 1980 - entre 1980- e 1985 ....,....,.. à Cêiridição 
de segundo maior exportador de carne, sendo 
que, nos anos de 1983, 1984 e 1985, conseguiu 
atingir- a marca- das 500 ri1il toneladas anuais, 
com exportações no valor de 510 ·a 520 milhões 
de dólares. As duas conseqüências importantes 
para o Brasil são: em primeiro lugar, quando você 
tem os- p-reços da carne bovina dentro do seu 
nível real de mercado intemcrc!onal, você favorece 
o~crescimento da pecuária de pequenos e médios 
animais. Foi o periodo - e não foi por acaso 
que isto- aconteceu; há uma relação imediata de 
causa e efeito_ entre a política de apoio ao comér
cio da exportação ·cte carne bovina -foi nessa 
época que floresceu a avicultura nadonal. Foi nes
sa época que começou-se a lançar os fundamen
tos p_ara o crescimento da suinocultura nacional 
e não preciso ressaltar para os Srs. Senadores 
a importância econômica e social que existe para 
a avicultura e suinocultora como base sólida da 
formação de uma classe média no campo, como 
formação de __ uma estrutura de produção, de uma 
estrutura fundiária que _é altamente .desejável nas 
regiões_ de pequenas propriedades~ Ela viabiliza, 
em grande escala, o crescimento da produção 
e a formação cl.e renda em tantos locaís do interior 
do Brasil. Esse crescimento, portanto, foi viável 
porque houve o espaço económico para que o 
consumidor brasileiro começasse a criar o seu 
hábito de consumo de aves, de ovos e estava 
começando a criar o de carne de suínos. 

-o segundo ponto, é evidente, diz respeito ao 
problema do financiamento do cresdmento brasi
leiro. T adas as vezes que o Pais tem um produto 
que possa ser exportado sem subsidlos, ele estará 
gerando moeda forte, sem a qual o País não cres

, cerá, sem a qti.al o País não poderá fazer os investi· 
mentos necessários para gerar o progresso futuro. 
A carne bovina é um dos produtos agrícolas que 

'têm essa condição. Neste ano_ de 1986, _9 Brasil, 
por razões ligadas ii manutenção do congelamen~ 
tO de preços;· congelamento absolutamente ab
surdo do pOnto de vista econõmico, porque con
gelava os preços baixo dos seus custos de produ
ção na pecuária, lançou mão de duas medidas 
paralelas que. somadas, provocaram uma grande 
distorção nesse processo que vinha se desenvol· 
vendo ao longo da década de 1980- ele proibiu 
as exportações de carne bovina e, coin isto, o 
Brasil perdeu os mercados que havia conquis
tado, a duras p~nas, desde o início da década, 
principalmente alguns mercados em -que a con
corrência, a competição com outros pafses que 
subsidiam é brutal-- o mercado do Oriente Mé
dio. mercados onde o preço é um problema: seriis
simo e há a: confíabüidade da entrega parn países, 
por exemplo1 que estão em guerra neste momen
to; e segundo, permitiu a importação de estoques 
de carne da comunidade européia, a preços bru~ 

_ talmente subsidiados. O Brasil, através de sua em
presa pública lnterbrás, que por sua vez contratou 
duas empresas estrangeiras para agir em seu no
me na Europa, participou de leilão de subsfcllos 
para comprar estoques de carnes congeladas há 
mais de uma ano e meio, dois anos,: dois anos 
e meio, na Comuriidade Ecànômica Européia, 
para trazê-la ao Brasil para competir com a prl?du
ção nacional. 

A soma dessas duas decisões implfcou;·a nosso 
ver, na mais grave lesão ao processo de desenvol-

I 
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vimento da. pecuária_ na.donal que já ocorreu na 
história econômk:a re_cente do Brasil. 

Isso, embora não seja matéri~ da· cOmissãÕ, 
mas a título apenas de lembrB!:lça,_ qJ.IminoU caiU 
o_ processo político de execração dç. pecuarista 
nadona1, de imposição do seu nome à coletiví
dade como sendo um seu_ inimigo e até um prcr 
cesso da confisÇ9 de Q<:tdo nas pastagens. 

Os mJmeros que estão nessas tabelas- a tabe
la 2 e a 3 trazem a importação efetiva realizada 
nesses anos a que se refere a Com~o Parla
mentar de Inquérito, e as importações autorizadaS:. 

Tão-·grave quanto as im_poJ1ações realizadas, 
que foram, no ano de 1986, no valor de- 362 
milhões de dólares e mqn@ram a 662.600 tonela
das de carne, portanto, 20% mais do que o BraSil 
normalmente exportou nos anos anteriores, e 
mais 111 milhões de dólares e 193 mil toneladas 
até julho desta ano; mais grave que issO foram 
as autorizações concedidas. -

O Brasil concedeu autorizações para impor
tação de 1.129.500- toneladas de carne no ano 
passado. o comérciO: intem~cíc;>!Jal de carile-s, nO 
total, é em torno de três milhões de toneldas. 
O mundo inteiro compra, por ano, três milhões 
de toneladas. 

O Brasil emitiu gui~s d~ inlj)Ortlição~- -n~ ano 
passado, no va1or de 1.130.000 toneladas. O Bra
sil, sozinho, emttiu guias de importação nO Valor 
de cerca d(ttnal$ de um te:rço do c:omérc:io inter
nadona1 de carnes. Isso significa, para quem está 
acostumado a lidar <:;om esses assuntos, um des-
controle absoluto. Vocês imagir1em· o--que oCOr
reria se um pais, normalmente exportador de pe
tróleo, por exemplo, de repente se lançasse no 
mercado intemadonaJ para çomprar um terço 
do que se vende de petróleo. O que siQnific:a, 
em termos, um total descontrole não só de_p!e· 
ços, mas de fretes. O BrasiLfe~ subir o mercado 
internacional de fretes, de seguros. b Brasil_ fez 
alterar totalmente os dc,.dos_ da questão da carne 
no mundo. Mais que isso, o Brasil tem o deYer 
de solidariedade com os s_ev.~ países irmãos, que 
vivem o mesmo drama de um país endividado 
na área externa~ O Brasil tem, inclusive, tratados, 
acordos internacionais, tem participado de reu
niões internacionais c;om países como a Argen
tina, o Uruguai, o México, a Venezuela, países co
mo·o nosso, endividados e que vêm consisten
temente tentando ligar do_is rãtos: senl oS C[ua.IS 
nós não vamos sair da crise dã-diviâã, ·que ·sao 
os seguintes: os patses credores ·desejam receber 
os capitais emprestados aos países devedores 
com total liberdade de fluxo financeiro, mas sé 
negam a dar liberdade de fluxo de corriérdo. _ 

Quer dizer, o Brasll, a exemplo da Ar.gentin2i, 
só para dar um exemplo, é cobrado com relação 
ao seu serviço da dívida, mas não pode vender 
produtos como carr}e bovina, por exemplo, nos 
países credores.. --

Ora, a Brasil rompeu isso quando fez as iffipor
tações, rompeu esse laço de soli~riedade política 
com os países, aos quais, ele devia algum tipo 
de atuação conjunta,_ até _em ~a:zã_o de vários en
contros h_avidos neste s~nti_do. _J.;g entidades de_ 
produtores desses paíse_s nos procuraram, na· 
ocasiã~ para nos cobrar por que o Brasill agia 
dessa forma, por que o Brasil abria mãO --dessa 
solidariedade numa hora tão crítica na politica 
. internacional. -- - -

Isso foi -o que ocorreu com relação à_ ~me 
boVina: Agora, os aspectos ·relaçlonados à siste
rriática: ou à mecânica das importações, à ma
neira como foram compradas, pagas, vistoriadas, 
transportadas, contratados os transportes interna
danais, a descarga, a entrega, a distribuição no 
araSii,-Se eSSá-carga realmente chegou ao consu
mido[ ou se foi desviada para a _indústria, infeliz· 
merite urna éntldade produtora como -a nossa 
não dispõe de elementos para poder estar viajan
do pelo mundo para fazer fiscalização disso. 
· As informações de_que dtspomos são ou infor

mações da imprensa, ou de pessoas que, tendo 
viajado lá por es_sa época, hauriu infonnações e_m 
c_a_ntato com entidades de produtores desses paí
ses._ De modo que, infelizmente, não posso, Por 
questões de_can!;>ciênci~,_afirmar c:omo se pi"(ICes
sou ~tamente a vistoria .dess~ carne, os-·locais 
de. origem, como se processaram ãs ófe_rtas de 
compra, de que forma tudo Isso funcionou. Ac:ho 
que isso, certamente, os órgãos ligados direta· 
mente ao com_ércio internacional, às indústrias, 
aOs &i$ibuldOreS d~ carne, podem melhor irifor
mar a esta CÕinissão. ---
- {,(ma ca~. poréin, Pos-sO aMnçar: esta carne, 
ppr estar congelada, portanto, por estar em câma~ 
r~~ frias com teinperaturas muita abaixo de zero, 
evidentemente, não J)óde ser vi$oriada na ocasião 
do. !ieu ab:a~- isto é uma ques~ó lógica. Se o 
Brasil comprou carnes de estoques, evidentemen
te, os abates e a _seleção da carne não puderam 
ter sidO assistidos por veterinários nacionais. O 
arasil comprou a carne lá abatida, no. caso d.a 
Çômu_nidé!de Ecoitórillcà Européia. No casQ dqs 
Estados Unidos, duzentas mil toneladas já eram 
da Comunidade EcOnômica Européia, dos seus 
estoques. Essa carne com mais de um ano, um 
ano_ e meio, dois anos, até dois anos e meio de 
friO. No caso dos. f4~dos UnidÇ>s, o Governo bra
-Sftêiro_ fez um- negócio com a ACC - Acomo~ 
d:eted, Credit, CÕrporation- dos Estados Unidos, 
que é a -entidad,e. que, ofii::_ialmen~._s.ub~fdia as 
~grtações americanas, o que o BrasU ~çmpr9u 
fo_i_ o produto .elo. abate. ele. vaoç:as, produtoras de 
l~lte, .de um grande descarte .efetuaçio pelo Q-over
!1-0ãmericano naquele periodo. Eram, portanto, 
vacas não engordadas, niio preparadas especial
mente para abate, eram animais de l~ite, produ· 
tOres de leite, portanto, co01 um~ idade de abate 
riiUito superior à normalmente consuffiídâ no 
Brasil, a grande maioria do -gado brasileirO prOvém 
de_ novilhos engordados para abate, os cortes -
iSsO podemoS afirmar porque, indusive, temos 
cçmhecimento pela chegada da carne aqui, pre
pé![ação dQs.co~s e a ~a dis~ulç_ão no Brasil 
São _cortes feitos 'de forma toUl)mente ·diversa do 
mercàdo ria<::lona1. corri uÍna cjiJantidade de sebo, 
c;l_g_ adiposidade, presença de rim, etc., que não 
guarda nenhuma correlação com a forma de dis
tnbuição de carnE:: no Brasil. E, portanto, até se 
encontrou, apesar do subsídio feito pelo eXpor· 
taé:lor, dificuldade Para faier com que o comércio 
vm-~ista, os açougueiros, os supermercados dis
tn_bufssem essa carne no Brasil. Até hoje ela está, 
em boa_ parte, auardada nas câmaras oficiais. 
--com reTaÇ_ãq_ ão problema do leite, é uma ques

tão dramática. Por ocasião da edição do Plano 
cruzado, 28" de fevereiro de 1986, estava autori· 
zado pelo QOvemó naciona1 um aumento para 
o produtor de _leite. O aumenta havia sido autori
zado na véspera e foi sustado no momento da 
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eÇ.ição. do P~no Cruzado. Ou .. seja, o" produtor 
de leite nó Brasil elitrou no congelamento com 
o Governo brasileiro admitindo "étue ele estava tra
balhando com prejuízo, porqUe fá havia sido auto
rizada o reajuste. O preço do leite que é adminis
trado no Brasll não é dado pelo mercado. Estive· 
mos dois dias depois com o Ministro da Fazenda 
e fizemos ver a S.~ que era impossível ao produ
tor, à grande massa, à totalidade dos produtores 
brasileiros de leite, que são pequenos produtores. 
A média de produção de leite naciçna1 é baixís
sima por indivíduo produtor. Que es;;es produ
tores de trinta, quarenta~ cinqüenta litros/dia não 
são empresas públicas que podem ter as suas 
tarifas mantidas baixas artificialmente, porque, de
póiS, Olesburo subsidja. Eram produtores que 
iriamJer qu.e vender o seUJebªoh_o, iriam perder 
Qinheiro,_ iriam, simplesmente, varar de produzir 
definitivamente; não teriam depois, recuperação. 
O f'-\inistro re_conheceu que assifn_er<!, tanto que 
havia um aumento prévio autoiizado, devia ser 
enti:e _20 e 30%, m~ que não ~podia fazer nada, 
porque, comoé- que se iria quebrar u~·Congela
rnento, imediatamente? Que o Go~rno iria estu
dar uma fórmula de conceder algum beneficio 
indireto, ou através do subsídio de _uma isenção 
de_ impostos ou a1guma coisa que mantivesse_ es
se pràdutor sobrevivendo_en_quantb não se toma
~- qutras decisões a nfv~l de preço .. Depois de. 
quase três meses, dois meses e pouco, acabou 
saindo o subsídio, que indusive o Congresso Na
cional_ aprovou, de 25% pelo período determi
t)adp, porém, coJ!lo os meses cte.maior produção 
são as_ meses da_ safra, que são o,s_ m~;ses de 
ll!arçO; abril e maio, quando es$e subsídio chegou 
já_ hcrAa~os perdido. Ele já chegou insl,lfiC::ien~e 
e fora. de hora e, portanto, havíamos perdido a 
pi-odução leitura, esta havia perdido a sua Qportu
nidade de sobrevivência. E daí nós tivemos a pior 
entressafra de leite da história do BraSil. Porque 
a vaca de leite é uma máquina de prOduzir h~ite. 
O produtor compra a ração, portanto, paga a ra
ção tOdo ó mês, dá para a vaca Comer, vende 
o leite e recebe o cheque. Se o c;:he..que que ele 
recebe no flm do mês não der para pagar a ração 
para a vaca comer, ele é obdgado-a sqltar a vaca. 
Ele não tem como mant~r. Não i)á nenhum~_9Utra_ 
sobrevivência prévia, a não ser vender_~ vaca e 
parar de produzir. Foi o que ocorrel.! ~ is$<? levou 
às madçaS Importações de leite em pó que, no 
começo, estimava..:se em vinte e cinGO. a trinta 
mil toneladas e, depois, passaram das cem mil 
toneladas, d~ve ter chegado a cento e setenta 
ou cento e oite_nta n:til toneladas. Eu não tenho 
o número exato fma1 ainda. I~ implica num pro
blema social enorme. O prejuízo da pecuária leitei
ra implica no fato" d~ que quando você importa 
leite em p6, a Qrande maioria é de -leite_ em_ pó 
desnatado, portanto leite integral, você já recebe 
o produto de pior qualidade para destribuição do 
que ·a pecuária leiteira poderia produzir. Você de.~ 
sestrutura total e socialmente, a ex_emplç do que 
ocorreu com a avícultura por cOnseqüência da 
carne bovina do_ peqUeno produtor de leite, que 
é o sustentáculo da produção_ nacional de leite. 
E. por último, chegou a coinddênda do problema 
dª explosão do incêndio da usina -termonuclear 
de Chemabyt, na União Soviética, cuja suspeiçãO 
de c::ontaminaçãõ pai'ece que, afinal, não foi com
provada, mas provocou também _no Brasil uma 
espécie de trauma perante o mercado consumi- . 
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dor que, durante muito tempo, foi afastado do 
consumo de leite, o que é muito ruim sob qual
quer ângulo que se veja o problema. Quanto ao 
milho e ao arroz, eu os usei como exemplo da 
política geral, e agora estão tomando especifica
mente o que eles significaram de problemas para 
os produtores desses produtos. O caso do arroz 
é mais grave, a meu juízo, do que o do milho, 
ntidade menor em volume de tonelada, impor
tou-se mais ou menos três milhões de toneladas 
de milho e de arroz mais ou menos um milhão 
e quatrocentos, um milhão e meio de toneladas. 
Mas a importância relativa das importações foi 
muito maior no arroz do que no milho, primeiro, 
porque a lavoura de arroz sofreu menos com 
aquela perspectiva de seca e de quebra do que 
de milho; segundo, porque essas importações de 
arroz acabaram porque elas estavam submetidas 
diretamente a um sistema -de contenção de pre
ços porque o arroz s6 é Consumido pelo homem, 
portanto, tinha uma vinculação direta no índice 
de preços, tiveram total prioridade as vendas dos 
estoques importados de arroz sobre as vendas 
dos estoques de arroz nacional. 

Esse represani.ento no arroZ, a _utilização na ca
pacidade de armazenagem e a ocupação dos es
paços de venda no comércio foram muito maiS 
prejudiciais aos produtores de arroz do Sul, princi~ 
pa]mente da área mais avançada da risicUitura 
brasileira, que é o arroz irrigado de GoiáS e- do 
Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, dos 
que sofreu brutalmente a concorrência, a compe
tição com ess_e produto importado. 

Ao passo que, com o_ milho, como o milho 
tem o consumo para rações ao lado do consumo 
humano, até maior o consumo animal do ·que 
humano, quer dizer, há muito consumo local do
milho no interior, há muito grangeiro e muito pro
dutor que, acaba usando o milho da própria re
gião, não tem acesso às importações. Então, hou
ve mais prejuízo para o pfodutor de arroz do que 
para o produtor de milho, no caso do represa
menta das importações e de ocupação de merca
do. Com relação à ocupação dos armazéns, o 
milho prejudicou, tanto quanto o arroz, o produtor, 
porque ainda agora, neste ano de 1987, nos·me
ses de fevereiro e março, uma boa parcela dos 
espaços tios armazéns em zonas produtoras esta
va ocupada por milho-que havia sido transportado 
dos portos de Santos e Patanaguá para o interior 
do Brasil, uma vez que não havia armazéns dispo
níveis nas áreas dos portos e, -quando começou 
a colheita de milho, uma parcela, dos silos e arma
zéns estava ocupada com produtos importadõs 
que não haviam sido consumidos, porque chega
ram inclusive fora de hora. 

Enfim, acho que foi um episódio muito neQro 
para a agricultura nacional, para a produção rural 
do Brasil, e é predso que se tirem llções desse 
episódio. Não é possível quê _erros desse nível 
possam pos_sar desperc_ebidos, sem que se tirem 
algumas liÇões para que nllo mais se repitam 
no futuro. Acho que, se com os trabalhos desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, os trabalhos 
aqui do ·cohgre5so Nacional, pudermos tirar os 
elementos necessários para que, através de uma 
legislação competente, uma legislação adequada, 
o País comece' a perceber que, tendo desenvol
vido uma sociedade industrializada, uma socie
dade urbanizada, uma Nação onde 70% de seus 
.b-abitantes moram na cidade, não é possível mais 
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continuar a manter a Sl,!a_ produção rural na de
pendência de atitudes e .decisões de política eco
nómica tom.,das nos_s_egundo e terceiro escalões, 
atropeladamente~_sem levar em conta os interes
ses permanentes do País. 

Isso só pode ser feito se houver uma legislação 
adequada. Não é possfv:el que órgãos que foram 
criados para assessorar os Ministérios da á_rea 
económica transformem-se em juízes de última 
instância_ da vida económica de um produtor.lsso 
não tem sentido algum, nós não vivemos mais 
no século passado, estamos vivendo o final do 
século XX. O pais não pode mais viver à mercê 
desse tipo de decisão tomada sem informação, 
sem mecanismo de acompanhamento, como dis
se no inído, e sem, até me$ mo, base legal, porque, 
na realidade, são meros órgãos criados para as_.. 

sessoria e se transformam em executores de polí
tica _econômica como se fossem mandatários do 
j:>ovO, comO se tivessem reCebido mandato do 
povo para tomar decisões nessa área. 

Acredito, Srs. Senadores, que essa possibilida
de de repetição do fato existe. Acredito que, en
quanto o COngreSso Nacional não tiver poder para 
decisão de aprovar uma lei agrícola nesse Braffil, 
uma lei_ que vincule as decisões relacionadas _à 
produção nacional, importação e_ exportação ~de 
alimentos, a uma política clara, estável, que não 
possa :ser alterada ao sabor dos acontecimentos, 
estaremos permanentemente sujeitos à repetiç:~o 
de fatos tã<::J negativos como o que vivemos_ no 
final de 1986. : . 

Estou à inteira disposição para qualquer per
gunta, porque,-o qlle queria trazer era isso. Muito 
obr~gado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Pas
samos a palavra ao Relator, para que faça as inda
gações que Julgar irnporta~tes. 

- O"SR:"REIATOR (Mauro Borges) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Dr. Flávio Telles Menezes: 

como- espêráVamos, a sua exposição foi ex~ 
traordin-ariamente útil, abrangente e permitiu a 
nóS, ·intereSsados no problema _agrícola do Pais: 
termos uma ~ão_ muiro mais precisa e, até mes
nio, dramática da realidade nacional no campo 
da prOdução, do abastecimento, enfim, de uma 
política que deveria existir, mas que Simplesmente 
nãO existe. Nós verificamos que foi um verdadeirb 
és'cámio à Nação os absurdos que se praticaram, 
verdadeiras irisariidades contra os interesse_s na
cionais; interesses do povo em geral, dos produ
tores,_ dos consumidores, enfrn, um escândalo; 
e é para Isso que estamos aqui, com esta Comis
são Parlamentar de Inquérito, que está tendo as 
maiores dificuldades na sua ação. Vejam o desin: 
teres5e, muitas vezes, da própria imprensa, o de~ 
sinteresse dos participantes. Tudo isso mostra um 
estado de estupefação diante da vida nacional, 
d~sinte~es_se e de~nif!l~· Isso, en:t grande parte, 
é caracterizado pela impunidade da corrupção 
existente no Brasil e pela falta de providências. 
O povo já não acredita em mais niriguém, nem 
nos homens públicos nem no Governo. É predso 
qUe se reaja a esse tipo de comportamento. Va-_ 
mos cumprir o noSso dever, fazendo tudo que 
for possível para definir as responsabilidades. Que 
aqueles que escarneceram dos seus deveres, das 
suas obrigações, venham a pagar não apenas 
com o preço, às vezes, da demissão, mas também 
com a reposição daquilo que furtaram do povo 

brasileiro, com a reposição até mesmo da digni
dade nacional praticada por homens públicos de 
todos os escalões. É preciso que se tenha conhe
cimento, como V. Ex~ demonstrou aqui, dessa 
brutal realidade, que foram as importações escan
dalosas e a ausência de providências até agora. 
Basta dizer, Ex>, que estamos aqul neSta Comissão 
privados das informações do Gabinete Civil da 
Presidência da República, que se recusa pratica
mente a nos fornecer os acervos que foram pedi~ 
dos da sua investigação, que nos· vã"o- propiciar 
elementos de trabalho interessantes e que nos 
permitirão realmente um ganho de tempo muito 
gfaride nas nossas pesquí.Sas. MaS, ãpesar dos 
esforços do Sr. Presidente, apesar da insistência 
que temos feito, o Gabinete Ovil não quer nos 
ajudar; não posso dizer _que por falta de meios, 
mas para tirar xerox daquele acervo que tem lá 
não custava nada. Se precisar, vamos lá ajudar, 
para poupai o gasto de papéis do Gabinete Gvil. 

Dr. Flávio, a sua exposição foi extraordinaria
mente útil para que possamos sentir, ver a reali
dade do que está~se passando, do que se passou 
neste País. Não tenho praticamente nenhuma per
gunta a fazer a V. ~. que fez urriã exposiç-ão 
absolutamente útil a todos nós. Muito obrigado. 

O SR. FlÁ VlO TELLES DE MENEZES- Obri: 
gado, Senador. 

O SR. CARDOSO ALVES- Sr. Presídente, pe
ço a palavra. _ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu C:imeiro)- Con
cedo a palavra a V. EX' 

O SR. CARD_OSO ALVES- Sr. Presidente,_ouvi 
com grande ate;nção_ a exposição do Presidente 
da Associação Rural Brasileira, Dr. FTávio--T el!e.S 
de Menezes. Na mesma trilha do raciodnlo do 
nobre Senador Mauro_ Borges, lamento que aqui 
não estivessem os líderes e mais eminentes Senâ
dores desta Casa para ouvir a gravidade do que 
S. s~ -acab9U de dizer, com _a chancela do cargo 
que ocupa, qUe- é, talvez, o mais alto da represen
tação da classe pi-odutora do meu Estado, e com 
a competência e a seriedade que banham o seu 
trabalho, a sua dedicação e o seu _esforço, no 
exercício do _cargo de Presidente da Associação 
Rural Brasileira:. Ele acabou de trazer à Casa justa
mente o que não é democracia participativa; justa· 
mente o que é feitó a revelia da parte da população 
interessada no feitO. Acabou de trazer à Casa justa
mente o que não é democracia de ~pécie algu
ma. Acabou de trazer aqui, à Casa, o que é feito 
nos gabinetes de determinadas autOridades em 
detrimento das classes mais interessadas. Sabe
mos que há inclusive um esforço para ~s.conder 
os fatos que S. S• trouxe à Casa, do Conhecimento 
da população brasileira. Sabemos que há, inclu
sive, um esforço para impedir a punição daqueles 
que de maneira tão injustificada, impúseram ao 
produtor de carne brasileiro, de arroz, de milho 
e de leite, para nos atermos apenas aos produ
tores de cesta básica, produtos que compõem 
a cesta básica, para sabermos o prejuízo que foi 
causado a esses produtores. E muita gente, muito 
embora confundindo as coisas, julgue que os pro
dutores, principalmente de milho, de arroz e de 
leite sejam os pequenos produtores, aqui não vie
ram ouvir o Presidente da Sociedade Rural Brasi
leira. Assim, não podem conhecer em profun
didade o que foi feito em detrirriento do pequeno 
produtor brasileiro. 
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t preciso que a Nação saiba que na safra de 
arroz do ano passado muita gente não colheu 
o arroz que plantou, porque não tinha a minima 
possibilidade de rE:aver aquilo que s_e_rja_ gasto_ adi
cionalmente com_ a colheita. Muita gente deixou 
que_se perdesse o arroz plantado. 

Então, Sr. Presidente, em face da graVidade 
desta situação da minudência, da seriedade e da 
abrangência da exposição do Dr. Flávio T elles 
de_ Mene1:es .§_considerando que, infelizmente, a 
Casa não foi povoada como deveria ser por aque
les que tanto se preocupam com a democracia 
partidpativa, com a infhJ~ncia dos interessados 
nos ates do Governo, com a moralidade pública, 
com o _açerto das meçl_klas governamentais, com 
o fortalecimento do produtor, com as garantias 
que dev_em cen:ar Cl.S_pequenas propriedades, 
com ~ produção de alimentos no Brãsil, com a 
assistência a grande_ parte dos margina1izados, 
do conforto, do bem-estar, do mínimo de digni
dade que os Governos e a_~sodedad~ estão ilo 
dever de garantir a essas massas, com a situação 
de_ fome, de miséria que se abate s_obre gran~e 
parte do território brasileiro, como não estão aqui, 
queria sugerir a V. Ex' que pleiteasSe à Mesa do 
Senado Federal. a ed~ção de separatas do depoi· 
menta_ do no_Pre Presidente da Sociedade Rural 
BrasHelra para que toc;los ficassem saberldo dO 
seu depoimento. E mais: para que todos fic:assem 
conhecendo o seu espírito públko que, de resto, 
traduz o espírito públic:o das classes produtoras 
brasileiras,_ na. sua grande preocupação com ali
mentar o povo brasileiro, com viabilizar a pequena 
propriedade. brasileira, _com fortalecer o peqUeno 
produtor do campo, com defendê-lo, com torná
lo agente ativo do desenvolvimento d() País, que 
é a únic& fo_rma_ de melhorar a sua qualidade 
de vida, de soerguer-Os seu:;; saláriOs e_ garantir 
aos pequenos, aos m-arginalizados, aos doent~s 
aos faminto~. aos rnlser,áyeis um degrau para- qUê 
possam ser promovidÕS-humanamente no cam
po da educação, da saúde _e da vida social ero . 
geral. Sugiro isto a V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Dlrceu Carneiro) - A 
Presidência ex.am.inará essa prop9Sta do Consti~ 
tuinte Card.,oso. Alv~s e, de algum rnodo, fará che
gar ao conhecimento _cfa _soc;j_ec(a~é bfasilefra, de 
modo especial_ aos setores prOdutivos da agriw 
cultura d.o nosso Pais. Gostarí<';~()s de CJ!inhavar_ 
umas que_stõ~s para, em algumas, aprofunaar:
mos e outras tratarmos com m~i.s especificidade, 
se assim for possível, e começaríamos uma inda
gação relativa aos quantitativos. 

O Sr .. acr.ec;l.ita que os grandes Volumes de im
portação podem ter ocorrido por divergências enw 
tre font_e~ çl~ informação- IBOE e CFP- ou
teriam sido pela recuperaçãO da sa(ra 1985/1956, 
após o mês d~ janeiro de 1986. 

O SR. FlÁVIO TELLES DE MENEZES -Acre
dito que as decisões iniciais se basearam na clara 
situação de que era de safra ideritJfíCada nO final 
de 1985. A partir daí as relações entre as informa
ções oriundas do setor produtivo e os órgãos de 
governo passaram a ser cada vez mais distantes 
à medida que o pempo passava. O próprio pra-. 
cesso político normal de adminis~ação do conge
lamento de preços criou um estado de espírito, 
dentro da_ administração pública, nobre Senador, 
em que qualquer informação no sentido de tran
qüilizar com relação ao aumento de produção 

era encarada com reservas. 56 posso atribuir esse Grande· ao .Sul, por exemplo que são os três maio-
fato ou esse estado de esPírito_ à necessidade de res E.sl?ldo.s._a.grícolas, e qUe têm esse ~ervfço. 
preservação d~ COl}gel_ª~-e!}tO de Préços e a iii~- Ele -~~0 ~_existe e, portanto, por existir, já seria. 
nutenção da quantidade de estoQUes disponivelS vamos dizei, quase que Obrigatório que; num mo-
suficientes para suprir o abastecimento sem que menta como esse, as autoridades responsáveis 
isso çausasse r1scos ap congelamento. Em outras pela importação dele f11.essem uso, como tam-
-pa1avras, se o Qoverno tivesse que erra.f, que erreis- bém sã.o_diwlgados publicamente, são atê publi· 
se por- ter estoque demais do QUe ter estoque c:ados errijomais e a opinião pública tem conheci-
de menos, era essa a sensação que· tínhamos menta dele. 
quaildo das reuniões com as- autoridades ligadas Aléro clj?SO, h~ um se_rviço de_ informa_ções do 
à área Se fosse para tomat uma dec:isão baseadas Ministério ~-~ Ag_ricultura ciue se precicupa-em co--
em inforrri.ações divergentes, que essa decisão lh~r d"'dos_, em sist~màf!zá-lOs, e~:. porque o ser· 
Se tómass:e t~nd.o e_m vista se~p_re a manutenção . Viç~~de estªtística_ 4o lB_QE, que\(~ me pergun
de mais estoques do que de menOs estOqUeS. · to~antt:trlo_rõiente,"é _Utn_ s-etvtço feitQ a põstertorl. 
Esse o estadQ d~ espírito que a gente sentia na Ele apenas constataJ depois de algum tempo, a 
ocasião. é atê aplicável porque como haVia rriu.ifo p['odução ·desse QU daquele produto, nessa ou 
pouco estoque proveniente do ano anterior, o Go- naquela região. Mas a Secreta_ria de Agricultura 
verrió deveria ter-se sentido bastante despido de tem um acompanhamento sobre o ato, e a CFP, 
reservas de alimentos para enfrentar uma eVeritual fmalmente, que é um-órgão fedei'~!. a Comtssão 
quebra total da safra. Acontece, porém, que os de FinailciameritO da Produção, tem ~bêm ele~ 
órgãos específicos que tratam desse assunto são ment()s de avaliação permanentemente atuaJiza-
os'"órgãos ligados ao ministério da produção, que dos, porque o GoVerno, na- sua área financeira, 
é o Ministério da Agricultura. Portanto, as estima· precisa saber quanto· vai neceSsitar' de recui-sos 
tivasdeproduçãodaCFP,vinculadasaseusesc:rt~ fmanceiros para a IGF, para a AGF, para pod€r 
ionats, e que têm também inforinações também comercializar a safra. 
oriundas da Secretaria de AgricUltura, e que são .Todos esses __ ei~f!lentoS eram disJ)Oníveis. O 
também fontes de informações para o Cinab, já que" paréce que-nãOhóuve"(oi,'primeirO;ii conde-
vinham alertando para a necessidade dessas im- nação, a nível de CENAS, entre os órgãos da 
pórtações nos volumes em qUe afinà.l se preces- Agricultura, no sentido de que isso se proceSsasse 
saram. Isso aí tenho que responder mais -corno em temptJ _hábil para formular o juízo de impor-
uma impressãO, por-que não estou dentro da ca- _ tação, e depois as iniportações maiotes se proces-
beça das pessoas para saber o que eles pensaram, saram no segundo semestre de 86, quando a 
mas a impressão nítida que nós tivemos, já aí safra já tin!l-ª sidO ó?'th_i~f!·. H~via, portanto, tempo 
a partir do final da safra, é a de que os critérios hábj] para que se desfazessem a,iguns desses ne-
de Preservação da estabilidade de preços, do_coo~. gôdos. Aliás, alguns deles qut;:- ainda ·se manti-
gelamento de preços, tinham prioridade absolu~ veram pelo _primeiro semestre de_ &7_,_ _o Governo 
com relação a quaisquer outros critérios. Na reali- chegou <'!_determinar estudos no sentido de que 
dade, ainda que houvesse confiabilidade na infor~ se _d_esfizess_em, ~indá ·que com_ alguiri prejuízo 
mação no sentido de que não haveria_ q~.Jebr~ __ fina~ceir<?, ou não ocupassEm espaçoS de portos, 
prevista inicialmente, manter-se-ia a deci~q por~ . de armazén~ internos, com _mercãdorias que já 
que a presença de éstoqúes adicionais no Brasil não eram necessárias. Isso chegOu a -ser- estabe-
serla um instrumento a ma,is na mão da área lecido, mas não che_gou a ser decidido~ inclusive 
contrOladora de preços para conse9Utr, de. qual- o estudo cpegou a ser en.comendadõ-pària a1gu-_ 
quer forma, manter _o_ congelamento,. ainda que . mas in1porfaçõeS de ninho,· de arroZ, rio' começo 
isso significasse preços abaixo de custos, etc. Eh- dO anO -de 1987. · · 
tão,' sinto que a manuteli.ção_de_importação foi, Em alguns casOs, reãimente, liaviàfn.tratados 
a partir de um determinado momento, _muito ffiais internaCionais, gue ~o quase que compreis com-
rafãdonada ao compromiSso .da nianU~eii.ÇãO_ do· pu1s6rias, diQ-ainos:-«ts~rn! acordos -b_Qat~rars. por 
corígelamento de preços do que propriamente exemplo: com 0 Ch:ug'(.lé3i, 9 Brasil t~m ufn acordo 
a decisões de caráter técnico, preOCupações com bflatera1 em que ele se cOmproffiete, todos os 
estimativas de. produção. Já não pensava tanto anos, a adquirir ufna certa quantidade de carne 
se ia ter ou não produção, o importante era refazer bovina _e de arroz, 0 que teria que depender de 
esses estOques, esses volumes de alimentOs na- wna re_negociação, mas acho que essas re_nego--
quele. inotne_nto, a RU~quer custo que" fõ_~s~- dações são s~p~e,possíveis, quando o Governo 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- So- . conslde~a.que hâ _um fato Su(idente parà que se 
bre_ as informações dª re<Jção_ da safra agiíc:ola, abra uma nt!gOci~ção, sempre ·os paíseS estão 
após principalmente a expectativa de seca que_ dispostos a, sentarem às mesas de ri.e"godações 
ac?Jbou l;õendo modificada pelo clima principal- e adiãrem as cotas para anos pOsteriOres, seritpre 
mente no Sul, V. S• tem conhecimento dos doeu- há a possibilidade de se tomarem decisões capa-
mentes que informavam_ os órgãos de.decisão zes_ de ~p~SeNã-raprodução n~cionàl, quando 
do Governo;- e Se havia_ tempo hábil em relação , Isso ê f@tor de c_onvenCimento hábil da autoridade. 
aõs Cántratos internacionais ou às compras ou _AchO qu~ o- fato r ie,npo, nobre -senà:dõf, não 
às importações que estavam sendo encaminha- teria Sido o fator impeditivo, Acho que_ a falta de 
das, pa.ra impedi-las? coordenação, no início, entre os diversos órgãos, 

O SR. FJ.Á'VIO TELLE<WE MENEZES -Sem 
dúvida, ~m primeiro lugar, as Secretarias de Agri
c:ultur.:i mais bem preparadas produz. em revisões 
de_.e_stimativas, prll:neiro de plantio e depois de 
c:olheita, a períodos regulares, que são de- 30 -a 
60 dias, nos Estados de São Paulo, Paraná, Rio 

o exces·sci até de órgãos que trãba1!1am com a 
asSillitoabastecimento no Brasil, e, depOiS de um 
cetto ponto de julho, quando o-assuntO Congela
mente;> de preços se transformou também nwn 
assunto político muito ImPOrtante, féz com que 
cóineçáss_emos a SJmtir as decisões mais de cará
ter político em relação ao Coiigelamento do que 
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propriamente com relação a volume de abasteci
mento, etc. 

? S_R. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - ExiS
te mdicações de que parte das importações po
d~m _ter-se o~ginado de interesses de grupos eco
normcos particulares, e não do interesse de abas
tecer com normalidade o mercado nacional? 

O SR. FlÁVIO TELLES DE MENEZES-Bem, 
isso é até da lógtca do sistema. É evidente que 
todas as vezes que existe a possibilidade de abas
tecimento de matérias-primas industriais ou de 
produtos que possam ser comercializados .com 
boa margem de lucro, e isso ocorre toda vez que 
se tem um subsídio oferecido pelo vendedor do 
produto, os grupos econômlcos interessados_ evi
dentemente não s6 se candidatam a fazer uso 
da possibilidade, como até estimulam que isso 
se mantenha e, certamente, no caso do ano pas
sado, relativo ao ano passado, havia esse inte
resse, por exemplo: importações de leite em pó 
pronto para o consumo, e não leite em pó para 
ser reldratado, leito em p6 em lata. Isso já é até 
assunto de comércio a varejo, de distribuição de 
produtos aliffienticios e que não devem dizer nor
m~mente_respeito a decisões de política de abas
tecunento. Existindo a possibilidade, encontran
do-se_ aberta a válvu1a das importações sem ne· 
~~m tipo de proteção ao produtor nacional, é 
log~co que o_comércio e a indústria podendo fazer 
1J!iO disso e farão sempre e, na minha visão, faz 
parte até da lógica do sistema. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V., 
s• _teria ~ondições .de indicar- alguns grupos que 
teriam sJdo beneficiados com essas importações? 

O SR. Ft.ÁVIO TELLES DE MÉNEZES- Não, 
acho que as importações, a partir de um determi
nado m~mento, é difícil precfsar se foi em setem
bro ou outubro - elas passaram abertas livre-

, mente, qualquer pessoa juridica, no Brasil desde 
que. ti~esse recursos para fazer_ as importações, 
pod1a lf à c:t\CEX e pedir a guia. , 

Não houye, naquela fase ITjais_crític:a, setembro 
e outubro, sequer a preocupação de licitações, 
ou concorrências, era simplesmente aberta a im
portação~ qualquer grupo nacional que desejasse 
~portar_p~utos~ Conheço c;:asos de certas pre
feituras, e _grupos de varejo do interior do noss_o 
Estado, que rio~almente passaram a ser impor
tadores de a1irilentos e vender diretamente, ou 
comprar em países vizinhos, ou fora de nossa 
órbita, se candidatando a participar desse fetival 
de importações. Agora, os maiore:s importadores 
eram certamente os ligados à area de comércio 
exterior; são empresas que tradiciOnalfnenie im
portam produtos alimentidos nO Brasil, são gran
des redes-de sUpermercados, cujos nomes acho 
que a CA.CEXpOderia fornecer, Sem qualquer pro
blema, são documentos públicos, são os que mais 
fizeram uso dessa permissão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A 
isenção de impostos e o beneficio creditício con
cedidos aos produtos importados, teriam condi
ções de rebaixar o preço final _desses mesmos 
produtos, de forma a transferir os incentivos ao 
consumidor? De_ outra forma, houve ~ualização 
dos preços dos produtos importados, sem impos
tos, beneficiados pelo crédito e de produtos nacio
nais, bibutados e sem outros benefícios? Se houve 
equalização, poderemos inferir que os subsidias 

decorrentes foram apropriados pelos consumi
dores? Qual o grupo sócio-e<:onômico que mais 
se beneficiou desse beneficio? 

O SR FlÁVIO TELLES DE~MENEZES- De
pende de produto a produto. Produtos como- o 
arroz, por exemplo, cujo tabelamento era muito 
baixo, mesmo com a isenção ·de impostos, o Go
verno ainda tinha, de alguma forma, de subsidiar -
o produto. O milho também, o forrieciniento de -
milho para as granjas integradas, ou para as in
dústrias de rações, que também foram outras be
neficiadas desse processo de importação, rece
biam através dos leilões feitos pelo Governo ......:: 
·•leilões", porque- o preço era estabelecido fiXo 
-apesar da iseilção de lCM, apesar de tudo isso, 
o Governo ainda era obrigado a vender o produto 
~ixo d~ seu cust? de compra, tal_ o grau de 
intervençao que haVIa na economia, naquela oca
sião. 

Em última análise, o beneficio concedido se 
é qtie Se pode chamar de benefício, foi" dado aos 
índices de inHação. Os índices de inHação foram 
mantidos baixos artificialmente durante um perío
do mais longo do que poderia ter sido, através
de mecanismos artificiãis cOmo este. Mas, nãO 
ach~ que ninguém tenha sido beneiiciado, por
que ISSO tem um custo para a Nação. Se a Nação 
compra milho a 120 á61ares a tonelada e Vende 
70, alguém vai pagar esses 50 dólares de_ diferen~ 
ça, alguém é toda a sociedade brasileira. Depois -
Isso recai sobre o déficit público, sobre a taxa 
de _!J:lHação reprirriida que vai aparecer. Num pri
meiro momento, isso significa-a ma-nUtenção de' 
preços estáveis, se for o caso do milho e da ração, 
em que a granja inte!;Jtada Ou o fabrfcante tem 
aquele produto à venda, se for o caso do arroz 
ou do feijão é o- consumidor humano direto é 
o cidadão que consome, ou a carne bovina ~
bém, é o cidadão que-consome. Agora, um Ó.ltimo · 
grupo que pode se beneficiar disso, no ·caso da 
carne- bovina, é o segmento que industrializa a 
carne bovina. Porque, como a carne bovina tem 
duplã filtali.dade, tanto se pode consumir direta~ 
me~te, através _da carne in natura, como ela pode 
set matéria-prima ao processamento industrial 
e aí, nesse caSo os preços finais dos_ produto; 
industriaJizados com o subsidio eram muito infe- · 
dores aos preços praticados no Brasil. Havia uma 

· margem_de beneficio e não QSUbsfdio dado pelo 
Governo, no caso da carne bovina, em que o 

· preÇo era tão baixo e o Brasil estava trabalhando 
com preços internos em tomo de mil a mil e 
cem dólares a tonelada, e_ os preços de impor
tação eram de 630 a 650, até 680 dólares. Com· · 
o ClF posto aqui, no Brasil, e mais as despesas 
de frete interno, ficaria por 750 dólares~ Haveria 
uma margem, se isso foi dado ao consumidor 
ou se houve_ desvio,_ penso que é uma boa coisa 

- para ser esclarecida nesta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, porque entrou muito mais carne do 
que~ se esperava. É preciso_ ~ber para onde foi 
urna parte dessa carne. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .:.... -v. 
Ex' teria uma observaçao, um ponto de vista? 
V •. Ex' pensa que esse processo foi distributivo, 
fo1 um elemento distribuidor de rendas no País, 
produto ou- consume? 

O SR. FlÁVIO TELLES DE MENEZES~ Pen
so que não. A distribuição de renda pressupõe 
a existência de uma renda a ser distribuída. A 

~eu ver, o que houve foi um beneficio concedido, 
digamos, uma assistência pública concedida, sem 
previsão orçamentária, de uma forma indiscrirniw 
nada, sem que o grupo social identificado fosse 
beneficiário direto desse subsídio, dessa assistên
cia e com recurso que a Nação não tinha. Portanw 
to, quando se distribui o que não existe, não há 
distribuição de renda. Está-se distribuindo artifi· 
ctalmente ou falsamente. Esfá~se· ·c-ríando uma 
falsa sensação de bem-estar social que, no fundo, 
é urna distribuição de frustrações políticas que, 
penso, não fazem-muito bem à Nação, em detri
mento, no caso, _de um setor legítimo desta que 
é o setor produtivo nacional, porque essa "distri
buição" de benefícios à custa dõ Erário e do pro
dutor tem certamente um custo grave social no 
~ampo. Temos conh~cimento de que neste ano, 
JUstamente, houve um gfãnde problema de insol
vência fin_anceira no sefor produtivo agrícola em 
diversas regiões do interior do Brasil e o Gover
nador do Paraná, há poucos dias, nos declarava 
que justamente no procesSo fundiário foi o mo
mento em que houve o maior grau de êxodo 
rural e de venda de pequenos estabelecimentos 
propriedades em algumas regiõe_s._ No vale _d~ 
lvaí, por exemplo, nessa época os produtores de 
feijão, de arroz não conseguiram manter a sua 
propriedade. A meu ver, não houve distribuição 
de renda. 

O_ SR. PRESTDENTE. (Dirceu CarneirO) - Á 
definição dos volumes _importados antes mesmo 
da edição _dq Plano Cruzàdo pode ser entendida 
como _rn_edidas preliminares para segurança do 
plano de estabilização? 

O SR. FlÁVIO TELLES DE MENEZES- O 
Plano teve uma gestação sigilosa. Eu não saberia 
dizer a paitir de que momento o Governo se pre
parava para adotá-lo. Essas reuniões a que me 
refiro que, acredito, deram origem a esse pensa
mento que volto a frisar, um pensamento justo, 
a idéia de que iria faltar alimentos no Brasil teve 
como origem urna causa justa. Havia uma quebra 
de safra em perspectiva no final do ano de 85, 
que temos - para sermos exatamente justos -
de levar em consideração. O que eu não sei, càmo 
eu di~se era sigiloSa a gestação do programa, 
e se Já em dezembro de 1985, havia a preocu

- pação COIJ1 a formação de estoques por causa 
do Plano. Certamente, a preocupação era por cau
sa do abastecimentO normal que qualquer pais 
deve ter. Não saberia dizer a v. s· se iSso já guarR 
dava_.uma rel~ção com o Plano em si, porque 
não sei se em dezembro de 1985 o Plano já estava 
numa fase adiantada de gestação, ou se ainda 
era simplesmente uma idéia nã cabeça de alguns 
economistas._ 

· Lembro-me, Sr. S_enador, que logo após o Pia
. no _haver !i ido editado ainda havia por parte, tanto 
~o Governo como da sociedade, uma grande dú

. Vl<;i?l: se o Plano irj;:t_ser.expahsionista ou re_cessio

. nista. Ninguém sabia ao certo no Brasil, naquela 
ocasião, se iria haver um grande crescimento e_co
nômico, ou se haveria al_gum risco até de alguma 
redução do nível de atividade económica. Pessoal

. mente, estou convencido de: que as legítimas 
preocupações_ iniciadas com aquela safra diziam 
respeito ao _abastecimento na entressafra seguin
te, fosse qual fosse o Plano e<:onõmico que esti
vesse em vigor. 



2326 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1987 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A 
sociedade rural brasileira teria condições de, pro
duto a produto, exprimir quantitativamente os pre
juízos que as importações causaram ao setor pro-
dutivo nacional? -

O SR. FLÁVIO TELLES DE MENEZES- No 
momento~ eu não os tenho~ mas posso me com~ 
prometer de enviar a V. ~. no prazo adequado, 
quais as importações, o col'lsumo nacional, quan
to sobrou da produção, ou seja, quanto ficotA reti· 
do do estoque excedente, o que chamamos de 
cany-over, dos principais produtos: arroz. milho, 
leite em pó e carne, que foram os quatro produtos 
principais nesse periodo, sem dóvida. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Soli
cita,riamos que esses dados fossem encaminha
dos à Comissão para a instrução do inquérito. 

Se a carne não tivesse sido importada, o Sr. 
entende que teria sido possível manter os preços 
estabilizados, ao longo da existência. cto Plano Cru
zado? Que conseqüências teria tido para o abaste
cimento interno a não importação? 

O SR. FlÃYIO TELLES DE MENEZES- Sem 
dúvida, não teria sido possível, como, aliás, não 
foi nem com a importação. 

A realidade mostrava que o processo do abaste
cimento de c ame bovina sofreu, em 86, os seguin
tes efeitos: em primeiro lugar, uma explosão da 
demanda de carne bovina no Brasil- um salário 
mínimo comprava 17 e poucos quilos .de carne 
em fevereiro de 86 e o salário mínimo do_ Plano 
Cruzado, em março de 86, passou a comprar 
25 quilos de carne de primeira. Portanto, houve 
um crescimento da relaçãode compra entre salá
rio e_ carne, da noite para o dia, de 50%, Não 
hã nenhuma possibilidade econônilca de manu- -
tenção de preço, quando ocorre um fenômeno 
como esse. 

A economia tem limites flSicos. Um auinentó · 
de poder de compra de 5-Q% da noite para o 
dia produz efeito sobre os preçoS, que são indica
dores das relações de demanda e oferta. 

Certamente, as importações contribuíram para· 
que essa defasagem de preços fosse menor do 
que teria sido sem elas. Nessa ocasião, houve 
uma retenção de fêmeas, de matrizes -o abate 
de fêmeas, no Brasil, que tradicionalmente é enb:e -
30, 32;33%, caiu nos meses-de ag_osto, st!l:embro 
e outubro e c:rescent~ente essa queda, para ní
veis que chegaram a 7,8% -e a queda de oferta, 
em função disso, nos meses c:ríticos, de entres
safra, foi maior do que nonnalmente é ern quaJ. 
quer época do ano anterior. 

Portanto, a posslbílídade material, real de pre
ços estáveis para a carne bovina era inexistente, 
não havia como manter essa possibilidade no Bra~ 
si!. Não havia, mesmo que o Brasil ti~sse recur
sos financeiros Suficiêntes para isso, tivesse dóla
res, que o mundo tivesse _c;;ame e que os nossos 
esquemas de transporte e distribuição fossem 
perfeitos, não haveria condiÇõeS de abastec:er, na
quela ocasião, toda a demandã nacional sem que_ 
os preços se- alterassem. Era _àigO _extraordinário 
o crescimento da demanda naquele momento 
e os preços estavam, realm~nté, desalinhados, 
e o desalinhamento de p_reços provocava uma 
exdtação d;a demanda por cã:ine bovina, que não 
seria jamais atendida sem que Os -preçoS voltas

. sem a se alinhar. 

Quero lembrar que isso não se deu somente 
na área de carne bovina, deu-se numa série de 
outros produtos no Brasil, sem que o Governo 
tivesse tido a preocupação de fazer importações. 
Quer dizer, havia escassez, também, de outros 
produtos industriais, etc:, de serviços, mas não 
houve essa preocupação de importações nesse 
mOri'iento; ao contrário, houve_ atê preocupação 
do Ciovemo de subir os preços deSses produtos, 
através de mecar'!ismos fiscais, ou de contenção 
de financiamento, no caso, pOr exemplo, de veícu
los automotores, etc., no sentido de esfriar a de
manda. 

Cteto au_e, certamente -aí já estamos entran
dO no Cam~ subjetivo, que é o de avaliação de 
políticas eCOnôm_icas - mas, certamente, teria 
produzido melhor efeito um realinhamento de 
pres:os por ocasião dessa crise de demanda e 
o Brasil teria gasto muito menos recursos exter~ 
nos e teriamos ajustado a economia de uma for
in~-múito menos penósã do que foi feita a partir 
de fevereiro/março deste ano, quando o plano, 
fma\mente,- malogrou. Naquela ocasião, a pou
pança nacional caiu, o consumo subiu - quer 
dizer, não foi só UI;Tia questão de .saJários e de 
rendas. d~rivadas do emprego, foi também um 
desequilíbrio e:ntre _poupança e consumo nac::io
naiS, uma série de problemas de desajustes. 
- Não querendo fugir muito da sua pergunta, que 

é muito obJetiva, a resposta é não, Não teria _si_do 
possível manter os preços estáveis sem essas im
portações de carne bovina. Aliás, nem com ela 
foi possível conseguir. É do conhec:i.mentq públi~ 
co a exist~ncia do ágio_ durante todo o período 
de entressafra e, portanto, a resposta é esta. 

O S_R. PRESIDENTE (Dirceu Cameíro) - Den
tro da expectativa de aumento do consumo per 
capita, por exemplo, de um modo geral do povo 
brasileiro e, particu1armente, em relação ao aspec· 
to da carne bovina, que tem um ddo de 5 a 
7 anos para reagir e quais seriam as propostas 
que a sociedade oferecia para esse equaciona
mento de Um desafio desse gênero? 
. OSR.FLÁVIOTEUESDEMENEZES-Bom, 
~u ai:ho que O Brasil tem ~ois caminhos: o primei
ro é-O caminho do investimento no homem que 
produz, é o caminho do bem de eficiência produ

-tiVa, do rebariho nacional e da pecuária nacionaL 
]S'SOSOSe obtém quando tem pesados Investi~ 
meritos de capita1 humano e pesados investimen
tos de equipamento no setor. Se você, por exem
plo, obtiver - e Isso é possível no Brasil - um 
encurtamento do prazo fmal do abate, na idade 
do animal, você obtém um 'aumento da taxa de 
desfrute do rebanho, que ainda é baixa no Brasil, 
Varia_endomo de 13, 14% -há países, <:orno 
a Austrália, aonde chega a 34% e a Argentina 
25%, 26% -é possLvel obter ganhos de produti~ 

-Vidade importantes nesse setor no Brasil, o que 
leva ao barateamento do custo de produção. Toda 
vez _que você tem um ganho de produtividade, 
você tem um barateamento. No primeiro momen~ 
to, não, no _prim~iro momento é O produtor indivi~ 
dual que faz o_ ganho, que se apropria do lucro. 
Mas, esse ganho serve, evidentemente, de efeito~ 
demonstração: o vizinho faz, o outro faz, quando 
mais da metade das pessoas fizerem, aí o aumen~ 
to de produção derruba o preço e é o consumidor 
que vai se beneficiar. -

r ado progresso industrial do mundo foi feito 
assim, bem como todo progresso agrícola. Então, 

o primeiro caminho é o da efidência produtiva 
e isso depende de uma política estável, num pro
duto de ciclo longo, como é a pecuária de corte. 

-0 segundo ponto é o problema fisca1. Nós te
mos uma_ estrutura ffscaJ no Brasil que é absoluta
mente errada: é sodalinente injusta; é, do ponto 
de vista produtivo, desestimulante e, portanto, pre
cisaria 5er reformulada a Federação brasileira, os 
Estados braSile-irOs têm ·a sua principal fonte de 
renda no imposto indireto, que é o ICM, que incide 
sobre a produção. Os Estados agrícolas t~m. por
tanto, a sua fonte de renda em cima do imposto 
da produção agrícola, ao invés de ser sobre a 
renda, quer dizer, isso é socia)merite injusto, por
que todOS: ·consomem Produtos agrícolas e, por~ 
tanto, aquilo onera toda a sociedade brasileira, 
de forma Oesproporcional, onera mais os mais 
pobres que os mais ricos. 

A estrutlu'a de tributação brasileira é mais ou 
menos a seguinte: quanto mais você produzir, 
mais impOsto você paga; porque o imposto é 
diretamente prop-orcional ao volume produzido. 
E isso tem que ser mudado, terá que ser mudado, 
pois os paíseS não conseguem- incentivar suas 
produções quando o nível de tributação é em 
tomo de 20% dq preço fi_nal. O _preço 'das produ
tos agrícolas é um dado, o pfodutor não forma 
pre"ço na agricultura, ao contrário do que a indús
tria faz. 

O Produtor tem seus preços formados, ou pelo 
mer<::ado internaciona1, ou por políticas de Gover· 
no. Se sobre este preço voc:ê faz incidir uma cunha 
fiscal de 20%, tudo o mais então é tirado da renda 
do produtor. Não acredito que o produtor se sen
tisse mal se pagasse imposto sobre 1,.1ma renda 
que ele tivesse; ele se sente m.aJ quando paga 
imposto sobre uma renda que não tem, quer dizer, 
sobre o preço final do produto, tenha ou não 
lucro, O produtor de feijão ou arroz, quer ganhe, 
quer não ganhe dinheiro naquele ano~ paga 17% 
de Imposto Sobre Ctr<:ulasão de Mercc;~.doria, isso 
não é justo, seria justo se ele pagasse sobre a 
renda que ele realmente obtém e não sobre o 
produto. -

Eu acho que o caminho passa por essas duas 
vias. O Brasil é um P~ís_ que não pode subsidiar 
a sua agricultura. O Brasil não tem recurs_os para 
subsidiar a agricultura, como têm os Estados Uni
dos, o Japão, a Comunidade EconÕrriica Éuro
péia, mas se ele ao_ _menos parasse de transferir 
renda da agricultura para os outros seto(~s da 
economia, já estaria, vamos dizer, abrindo uma 
boa margem de crescimento, de efJ:ciênc:ia produ
tiva no campo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne.iro) - A 
que o_Sr. atnbui a excessiv~ autorizáção''d'e impOr
tação de carne? Esta exceSsiVa autorização chega 
ao conhecimento dos exportadores? ·-o sr. tem 
evidências a respeito? No caso de frétes, seguros, 
quais são as evidências dos transtornOs causa
do.&? A qu~m interessaria importár mais de um 
milhão de toneladas de carne? Interessaria tão-so
mente para deplimir os preços inteffios? 

O SR. FlÃYIOTEUES DE MENEZES -Bom,. 
que o conhecim_ento das a_1,1torizações é público, 
não há dúvida alguma; porque toda \!eZ c:[ue é 
emitfda uma guia de autorização, o detentor dessa 
guia, evid~otemente, vai ao mercado em busca 
de quem lhe forneça es_se produto. De inodo que 
o mercado passa a N:ceber essa informação ime-
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diatamente, através de consultas por telex, telefô
nfcas, etc. O merecido interhacíonal passa a ter 
conhecimento de que um País determinado vai 
fazer uma aquisiÇão, e isSO interfere, evidente
mente na formação de preços do produto em 
si. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - No 
caso do europeu, houve informações de que o 
valor em dólar da tonelada subiu de 400 e pouco 
para 600 e pouco, só pelo anúncio dã cOmPra? 

O SR. FIÁ YIO TELLES DE MENEZES - É 
provável que isso tenha acontecido, inClusive, na 
realidade, a importação de 200 mil toneladas não 
foi feita de uma vez só, houve duas, duas tranchas 
de 100 mil. E a segunda importação já foi 50 
dólares mais cara do que a primeira, o que é 
uma evidente conseqüência da presença do Brasil 
no mercado internacional fazendo as aquisições. 
E as aquisições posteriores, feitas por outros paí
ses na Europa já foram por preços mais altos 
ainda, o que demonstra que há uma evidente 
conseqüência sobre os preços~ sem dúvida algu
ma. Agora, com relação aos fretes e serviços, há 
duas formas, duas razões que explicam o encare
cimento dos custos. Primeiro, a quantidade con
centrou-se em um espaço muito curto: o Brasil 
queria comprar carne e precisava recebê-la ime
diatamente. Portanto, ~orreu em busca de frete _ 
e concentrou os pedidos para receber a entrega 
em um prazo muito curto. Segundo, a falta de 
capacidade de desembarque dos portos retinha 
os navios parados por um tempo além do neces
sário o que se faz com que se reduza. a oferta 
do frete. Um navio parado com carga dentro, é 
um navio que está fora do mercado de frete. Ele 
está provisoriamente, durante um espaço de uma 
semana, 5 dias, 1 O dias, sem poder oferecer o 
seu frete novamente. Então, a-combinação-desSes 
fatores, evidentemente, toma mais caro todo o 
processo de transporte etc. Também o frete inter
no viu-se pressionado nesse momento, porque 
eram grandes lotes a serem desembarcados que 
exigfarri a prese"riça de uma enorme quantidade 
de carretas frigoríficas à disposição, porque os 
navios, não devem- sofrer uma solução de conti
nuidade muito grande, é muito cara a paralisação, 
a parada do navio no porto. Então, os contratos 
exigiam a presença de 30, 40,50 até mais carretas 
frigoríficas à disposição no desembarque. Então, 
havia aquela fria de caminhões esperando o de
sembarque, todos eles fretados, todos eles já por 
conta da (nterbrás, que era o órgão encarregado 
de entregar o produto depois à Coba1 ou à empre
sa privada que fosse fazer a distribuição, todos 
ganhando por estadia, permanência etc. Então, 
tudo isso provocou um encarecimento nos fretes 
nessas operações todas. 

A última parte da pergunta era com· relação 
a quem interessava isso? 

Tenho a imj)i'essão de que era para tentar man
ter o congelamento de preços. Da parte do vende
dor, acho que era para se desfazer das posições 
e manter o seu produtor devidamente protegido. 
Da nossa parte aqui, acho que não era delibera
damente para derrubar preço, mas para manter 
o preço; para tentar conci~ar a determinação polí
tica do congelamento com um.a situação de es
cassez critica em um momento polttico impor
tante também. Não posso atribuir a uma delibe-

rada decisão, acho que foi mais zelo do que má 
fê. 

O_SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Bem, 
de modo geral nós temos observado, acompa
nhado e ouvido aqui colocações que tratam muito 
da generalidade da questão, isto é, do prejuízo 
que trouxe à economia brasileira, ao setor produ
tiVo ag'rféOlã. e- fãinbém de uma personalidade 
culpada s.empre apontada, que é o Governo. Mas, 
é eYidente que nós não podemos colocar o Gover
no nas grades, esta Comissão não chegaria a 
uma definíção, talvez, de sua finalidade maior se 
não chegasse a deta1hes mais específicos dessa 
questão. 

Qual ê a sUã. expectativa do papel desta Comis
sãO (f6-Senado Federal em rel~ção a essa ques
tão? O que clue a Sociedade Rural Brasileira, atra
vés de s_eU Presidente, espera de _uma comissão 
desse gênero? Qual a sua expectativa? Gostaria 
de ouvir. 

O SR. FLÁVIOTELLES DE MENEZES-Sena· 
dor, acho que essa é a pergunta mais importante 
que poderia ter sido feita aqui hoje. A minha enti~ 
dade e eu pessoalmente quando falo, acho que 
posso falar em nome de quase. todo o produtor 
brasileiro, o_ que nós esperamos é que o Parla
mento brasileiro siga o exemplo de parlamentos 
de outros paJses que passaram por experiências 
históricas semelhantes e que souberam tlrar dos 
fatos ocorridos as lições adequadas. O que espe
ramos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
é evidente que como cidadão cada um espera 
que quando apuradas as responsabilidades que 
haja a puni_ção dos culpados mas, além disso, 
do problema específico de apuração de responsa
bilidades pessoais, o que o profiSSional da agriu 
cultura deseja é que se estabeleçam as condições 
para que nã~ ma!s se repitam erros que causem 
pr~juizos indiscriminados ao produtor. 

É muito diffcil, acho que a Nação jamais saberá 
quanto cada produtor rural, cada cooperado, pes· 
soalmente, teve de prejtúzo porque não pôde co
lher a sua roça de arroz ou porque não conseguiu 
vender o seu milho a um preço que pagasse a 
sua dívida no banco; isso é impossível obter, não 
temos :recursos, hoje, para ir pessoa a pessoa 
perguntar quanto perdeu naquele ano de 86. Mas, 
se ele puder recuperar a ·confiança, a credibilidade 
no sistema, a certeza de que o Congresso Nacio
nal, o Congresso brasileiro-pode dotar o País de 
uma lei aflrícola que impeça decisões de política 
agrícola que repitam os prejuízos causados em 
86, acho que esta Comissão terá produzido um 
efe.ito extraordinário, terá inclusive modificado his
toricamente algo que outros patses fazeram, exata
mente atra,vés dos &eu& Legislativos, ta"nto nos 
Estados Unidos como na Etiropa foram os parla
mentos que modificaram as políticas agrícolas, 
não foram os Executivos. Isso nasceu de um tra
balho realizado dentro dos parlamentos, e que 
depois R no caso da Comunidade Européia - se 
transformou em tratado internacional. A política 
agrícola da Europa não pode ser a1terada por 
qualquer país individualmente. A França pode ter, 
por exemplo, o seu Governo alterado por eleições, 
mas não alterará- a França de Miterrand ou 
de Chirac tem que obedecer- uma política agri
cola comum através de um tratado internacional 
assinado em Roma, em 61. 

Sexta-feira 9 2327 

O GoVeino ãmerlcano, tanto faz ser do Partido 
Republicano como Democrático, obedece a uma 
lei agrícola que o Congresso americano aprov:a 
e que vlgora durante três anos, durante cinco_ 
anos, durante um periodo de tempo que estabe
lece limites de atuação do Poder Executivo. 

Acho que o que a agricultura espera, o que 
a minha entidade espera, o que eu pessoalmente 
espero como decisão final desta Comissão seria 
a publicação de que erros desse jaez não se rePe
tissem através da influência do Congresso Nacio
nal na formulação da lei agrícola. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) -·Obri· 
gadc. - -- -

Concedo a palavra, ainda para indagar, ao Se
nador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. C!D sABÓIA DE CARVAI.liO~::_ d6s~tio 
de indagai- do ilustre convidado se essa cafíle"
bovina que importamos, comparada à que expof-
tamos, qual a qualidade d.ela? Da_que chega e 
da que sai? - --

0 SR. FLÁVIO TELLES MENEZES ~A carne 
proveniente dos estoques da Comunidade Euro
péia e dos Estados Unidos, que perfizeram, só 
de importações oficiais, 200 mil toneladas, e maiS 
alguma parcela da importação privada, é de quaJi
dade muito inferior à produzida no Brasil. No caso 
da Comunidade Européia, o problema de quali
dade não é tanto da origem em si do produto, 
é evidente que a pecuária da Europa é uma pecuá· 
ria boa também. Aliás, até em alguns aspectos 
melhor que a nossa. Ocorre, porém, que nos esto
ques da Comunidade Européia são guardados 
os excedentes, e ninguém guarda o que tem de 
melhor, os armazéns frigoríficos são muito menos
exigentes_que o·consumidor. Toda vez._ que existe 
excedente, o que vai para a câmara frigorífica 
não é o que há de melhor, o comércio de qualquer 
país consome, em primeirO lugar, o que há de 
bom e guarda o que sobra, que é o que há de 
pior. E como toda vez que se coloca alguma coisa 
nwna câr:nara_ [rigoríflca, o que sai é aquilo qUe
se colocou com mais o problema da decorrência 
do espaço de tempo, ninguém tira de dentro de 
uma câmara algo melhor do que colocou, sempre 
tira alguma coisa de igua1 para um pouco pior, 
então, o que vem da Europa não é a melhor 
carne, portanto carnes de qualidade inferior à que 
exportamos. No caso dos Estados Unidos,já havia 
inclusive mencionado de passagem, que como 
se tratava especificamente de um descarte de va
cas leiteiras de muita idade e não preparadas para 
abate, a carne é tão ruim que o próprio cons~ 
mfdor brasileiro, que não é dos mais ricos do 
mundo e não tem grande condição de estar exi
gindo, não_ teve condições de consumir e uma 
boa parie dela está ficando por ai, e vai ter até 
que ser Industrializada. 

As importa:çoes feitas, no entanto~ dã Argentina, 
do Uruguai e do_Pªraguai foram de carne de boa 
qua1idade, mas o preço era maior do que o da 
carne vinda de outros países. 

Em síntese, as expOrtações de carne brasileira 
são de excelente qualidade. Tanto que exporta
mos carne para praticamente todos os patses do 
mundo, s6 havendo uma certa restrição em rela
ção aos Estados Unidos, devido ao problema da 
aftosa. Mas exportamos para a Europa, para todos 
os países da Comunidade Européia, para a Suíça, 
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carne_ de) melhqr qualidade, Na_ média, a carne 
importada erà 'pior do que a carne bra.silelra. 

O SR. CID SASÓIA DE-0\RVALI:!O --,-F<Jla-se 
multo no crescimento [Çl{ÇJ~;Qo Qg gado, através 
da ingestão de elementos químicOs e até de hor
mônlos. Muito se divulgou.. no Brasil, durante cer
to tempo, que o consumo da carne bovina podei-ia 
estar provocando câncer, bem como outras enfer
midades, anomalias orgânicas na- Criatura huma
na, ·desenvolvimentos glandulares amorfos, -etc. 
Pergunto: essa carne importada pelo Brasil corre 
o risco de ser essa sobre a qual se formou uma 
verdadeira literatura de advertência, por causa dos 
ingredientes dados aos animais, para um cresci
mento maior? 

O SR F(Ãl/ló tí::LiESDE MENEZES- Nos 
Estados Unidos, certamente não, porque lã está 
proibida a utilização desses_horrnônios,-fiavendo 
um dgor muito grande, em todos os setQrf:S de 
saúde pública, bem como nó controle da quali
dade do animal. Acredito que na que vem de 
lá, não. _____ _ __ _ __ . 

Nos outros países nossos vizinhos não sei se 
existe a mesma qualidade de controle. Çomo es
ses produtos, infelizrrie-nte, continuam à Venda no 
comércio mundial, embora proibidos pela maioria 
dos países, ninguém pode ter uma absoluta certe
La, wna vez que não houve, quando da ocasião 
do abate, a inspeçã_o, mesmo naquela came guar
dada nos estoques da Comú.nldade ~l,lropéia. 

Abro um parênteses: 'QUatiB:o o B'rasil exporta 
came, ele é submafdo ao controle_ d_g:;; importa
dores. Quando o Brasil exporta para Israel ou para 
o Jraque, existem equipes que vêm aqui fiscalizar 
a qualidade da carne no momento do abate. A 
fiscalização está permanentemente aberta. E o 
Brasil não teve es&a oportunidade de fazer a fiscali
zação na carne congelada européia, pela simples 
razão de que já estava abatida e colocada na cá· 
mara, quando a compramos. AchO que ninguém, 
em sã-consciência, pode dizer que não existe esse 
risco, porque ninguém estava lâ assistindo, nin
guém fez testes, naquela ocasíãõ. Acho que a 
possibilidade, mesmo que re·mota, existe. 

O SR. 0D SASÓIA DE CARVALHO- Pergunto 
ao Sr., na condição ·de integrante da Sociedade 
Rural Braslleira, se o Brasil tem condições de TUgir 
totalmente de uma pofftfca de importaÇãO de Car
ne, dedicando-se ao conswno integral da carne 
produzida aqui mesmo, no Brasil. 

O SR. FLÁ.VIOTELLES DEMEN/ÕZES-Acho 
que tem. Se há um país no mundo~ ·nobre -sena-· 
dor, que tern essa condição, ê o Brasil; até_ vinha __ _ 
caminhando neste sentido, quando houve essa 
a1teração súbita de política e_conômica, em 8_6. 
O Brasil tem condiçQes_ d~~ ~~--.t9mar at,ltç-st,~ij
ciente em produs;ão de __ came bovina. Na realida
de, ele já o era. Algumas importações que existi
ram eram, simplesmente, _e:m forma q~ draw
back, apenas a utilização_ da capacidade ele pro
cessamento .industrial de inQústrias brasileiras, 
que tinham mercado para a coloc_aç_ão .de .seUs 
enlatados e não_ tinham ~ame suficiente. Utiliza
vam, então, a sua capaCidade produtiva coni_c<U"~- _ 
ne comprada em países vizjf1hos. Mas para o abas~ 
tecimento normal, chegava e sobrava. Houve esse 
acidente __ - çiigamos assim ~""7".hi~órico, ern __ 86 
e início de 87, mâs _achO que 6 Brasil já ~tá __ 

. se recuperand..e:._ Acreditamos, inclusive, que pos-

sa ser recuperada, a partir de 88, a sua posição 
de creSciihento, rio mercado internacional, de 
produção e auto-abastecimento, ben:t. c;orilo de 
participação efetiva, no mercado internacional de 
carnes, ao lado, por exemplo, da Austrália e da 
Argentina. 

O "SR. CID SABÓIA DE 0\RVALHO - Esse 
d~sVio- ch;~maria __ assim -na_ Política brasileira·, 
Oc8slônc:iu que prejuízos, para a atividade nesse 
~~õa a }mportação de carne provocou quais pre- · 
juízos. _econômicos e financeiros -digamos -
a?~-lnlei;Jr~ntes da Sociedade Rural Brasile[ra? 

. -o-sR. F!ÁVIO TELLEs DE MENEZES -Acho 
cjue dois tipos de prejuízo: o direto, o imediato, 
que foi a perda de uma parcela da renda gerada, 
produzida no ano de 86; eiTi função do congela
mento, da renda produzida no ano de 86, em 
função do congelamento de preços, que manteve 
os preços abaixo do custo de produção, portanto, 
quem produziu para vender na época em que 
estàva congelado teve uma perda de preço, que 
varia 'de produtor a produtor, em função do seu 
custo, do que ele vendeu na ocasiãq, etc. 

· Mas, a principa1 perda acho- que foi a solução 
de tx>ntinuidade que houve na presença do Brasil 
nos mercados externos, a redução dos investi· 
mentes por setor, em longo ou médio prazo, foi 
um peJiodo em que a própda atividade pe<::uarista 
passou a ser mal-vista no Br&sil, havia uma situa
ção multo negativa, em. que_ produzir carne era 
tomada quase como_ uma ;Wvidade antinadonal, 
alguma coisa contra o consumidor e, por causa 
disso, muitos capitais saíram do setor. Isso vai 
produzir efeitos a médio prazo, quer dizer que, 
no ano de 86/87, o· retomo disso demorará três 
ou quatro anos, mas, certamente, aparecerá a 
redução na formação de pastagens, etc., a partir 
do segundo semestre. 
· O mais curioso, Senador, é qu~. logo no início 

do Plano Cruzado, foi talvez a atividade que mais 
acreditou no Plano, porque, no contexto de estabi
lidade monetâda, no contexto de inflação baixa, 
de juros baixos,_ como foi o _inicio -do Plano Cruza
do, a atividade pi-odutiva é muito mais favorecida, 
do que a atividade financeíra, por exemplo. Então; 
digamos, no periodo de março até agosto, setem
bro, houve uma verdadeira euforia no setor de 
pecuária; hOuve urna procura e aliás, o qUe levou 
a retenção ·de fêmeas foi justamente esse período 
inida1, em que o produtor valorizou a fêmea, havia 
mais procura para criatório, comprou-se muita 
seme~nte p_·ara aumentar a produção de pastagens, 
etc:. DepoiS, a fase posterior, a partir de julho, 
ag?sto, setembro e, à medida em que o tempo 
ia passando, ia piorando, foi a fase negativa que 
vai produzir" seqüelas, a mêdio prazo, no setor, 
cõm_ o-descrédito a que o setor foi lançado. Na
quela situaÇão, ·nas vésperas da eleição em 15 
d(õõvembro. 

O SR. CID SABÓIA DE CARYALHO - Para 
encerrar, eu gostaria d_e fazer uma pergunta. Es
clareço que não sou entendido nesse setor. Pelas 
minhas ·perguntas, o Sr. deve_ estar notando que 
sou_~uróa~pissoa leiga. 

Eu gosfaria de_saber se o gado de ab~_e, existin
do o_ga9.o de ~arte e o gado leiteirÇl, se há inicial:· 
mente_ Wgum prejuízci, QUando -se abate o gado 
JeiteírO, ao invés do gado de corte; se há um pre
juízo do mercado consumidor. 
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Segundo: se há raças especiais para um melhor 
abate, que facilite o consumo humano, faça o 
consumo humano mais salutar. -

T erceii'o: se o controle dã qualidade da carne 
depende de um controle de uma determinada 
raça existente, de pedlgree. essas coisas todas 
que existem em vários setores da_~riação animal. 

;Eu gostaria que V. Ex- esc:larecesse isso para 
mJm. 

O SR. FLÁVIO TELLES DE" MENEZES- Pois 
não! Em primeiro lugar; eu gostarra de i:lizer que 
suas perguntas não são de quem não conhece; 
são de quem está interessado em desenvolver 
o setor. 

A pdmeira é a seguinte: norma1m~nte •. quando 
se abate matrizes leiWkas, qu~ têm já.lJ!l:la; i!=lade 
mais avançada, 7, 8, 1 O anos, elas ~m uma quaJi. 
dade pior; são animais. c.uja idade lt~vain. à qua1t
dade da carne pior; ela é mal-recebida pelo consu
[11idor; são carnes de pior qualidade, rnais ~scura, 
mais duras, de pior contextura. 

Em se.gundo lugar, o camlnho da pecuária tem 
sido, nos países mais desenvolvidos, o do desen
volvimento de raça de dupla aptidão. São raças 
que podem fornecer leite e carne ao mesmo tem: 
po. Quando os-espaços vitais vão se tomando 
poucos, como é o caso da Europa, por exemplo, 
deixa de haver especialização de leite e carne e 
passa haver raças que servem para as duas coi
sas. No m undo, a raça de gado holandes é que 
tetn predominado,_ mas também algumas oUtras 
raças que se prestam para essa fmalidade, como 
por exemplo, o cimentai na Alemanha. São ra~a.s 
que podem, ao mesmo tempo, produzir muito 
leite, mas, cujo noVJ1ho macho serve para ser 
abatido para carne; ele é precoce e dá uma carne 
de boa qualidade. 

Nós, no Brasil, vamos demorar muito tempo 
para chegar neste estágio, porque ternos uma 
condí_ç_ãQ de expandir ainda a pec:uâria de corte, 
com raças específicas, no caso b{asifeirõ, as raças 
de origem zebuína e nelore, a principal delas, e, 
nas raças européias, do Río Grande do Sul e Santa 
Catadna, o hereford de angus. Essa ainda vai ser, 
durante muito tempo, a situaç_ão no BrasiL 

E o terceirq ponto, que era sóbre q d~senvol
vimento genético, ci pedlgree, é importante sim, 
ac:ho que é fundamental, e um dos programas 
que, a nosso juízo, poderia ser desenvolvido pelos 
governos braslleiros, seria a substituição dos pro
dutores, por eXemplo, naqueles casos -dos peque
nos produtores que não podem are: ar com o custo 
de um reprodutor de melhor qualidade, o Estado 
poderia fornecer, mediante troca, um reprodutor 
de boi!!. qualidade em troca de um reprodutor ruim 
que ele esta usando. Isso dá wn excelente ganho 
de produtividade em pouco tempo, é um sistema 
que, aplicando em larga escala, provocada um 
salto de eficiência produtiva na produção de carne 
no Brasil e que os governos estaduais, por exem
plo, poderiam fazer sem um grande custo, mas 
com um grande retomo na produção a çurto pra
zo nos Estado.s produtores. 

O Õovemo do Paraná, na gestão da Secretada 
de Agricultura do hoje Constituint~ Paulo Pimen· 
tel, fÓi quem primeiro utilizou -~se si_~tema de 
subStituição de animal de mâ qualidade por um 
animal geneticamente superior, e· o Pãt-artá, hoje, 
ê um bom produtor de carnes por causa disso . 
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OSR. OD.SABÓIA DE CARVALHO ~Somente 
um detalhe . .Pergunto:_ e isso reflete na qualidade 
da carne de consumo, ou é só no tamanho do 
animal? 

O SR. FLÁVIO TELLES DE MENEZES~ Não, 
é na qualidade da carne, porque a precocidade 
que isso traz produz uma ·carne de muito melhor 
qualidade, mais macia, menos gorda e até melhor 
para a saúde, também. 

O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO --Por que 
essa carne? Não sabemos ainda sobre ela. 

O SR. FLÁVIO TELLES DE MENEZES- Não 
sabemos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -AQra.: 
decemos a exposição do Dr. Flávio Telles de Me-
nezes, pelos seus esclareCimentos e pela sua obj<!-
tividàde riO depoimento. - --

Tambéffi Comuniéamds- â COrhissão que não 
iremos ê:ortvàcar outra reunião s-ein antes receber 
os máteriais requisitados da Casa: CívH da P~_~ 
dência da República, para que o desempentJo 
da Comissão seja mais objetivo e que ela parta 
já de posições que aquele inquérito, OL! aqu~la 
Comissão especial alcançou. 

Tenho procurado manter cantata com o Minis
tro, não tenho conseguido_ em função das circuns
tâncias aqui do momento, mas possivelmente 
hoje à tarde a gente faça um comunicado espe
cial, que vai sustar os trabalhos da Comissão até 
que este material seja oferecido à Comissão. 

Agradecendo a todos os presentes dou por en-
cerrada a reunião. - - · -

(Encerra-se a reuniãO às 12 horas) 

COMISSÃO PARLAMEI'ITAR 
DE INQUÉRITO 

Criada através da Resolução n' 41, de 
1987 destinada a apurar lrTegularidades 
divul~adas no jomai"'FoUta de S. Paulo", 
na concorrência para Implantação da 
Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os 
aspectos da viabilidade s6clo-econômi· 
ca daquela ferrovia. 

g. REUNIÃO, REAUZADA EM 
29 DE SETEMBRO DE !987 

Aos vinte e nove dias do_ mês de setembro do 
ano de mil novecentos e oitenta e sete, às __ dez 
horas e trinta minutos, na sala da Comissão de 
Economia, presentes os _Senhores __ Senadores 
João Menezes (Presidente), Leopoldo Perez, Af
fonso Camargo, Alexandre Costa, Mauro Borges, 
Pompeu de Souza, Dirceu Carneiro_ e Edi!iPn LC: 
bão, reúne-se a Comissão Parlamentar de [nque
rito, destinada a apurar as irregularidades divulga
das no Jornal "Folha de S. Paulo", na concor
rência para implantação da Ferrovia Norte-Su1 e 
analisar todos os aspectos da viabilidade sócio-e-
conomíca daquela ferrovia. . 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os Senhores Senadores Ruy_6_acelar,_Mansueto 
de Lavor, Iram Saraiva e Olavo Pires. 

Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente dedara abertos os traba1hos da Comissão 
e informa aos Senhores Membros, recebimento 
de Oficio do Senhor Relator, comunicando da 
impossibilidade de submeter seu Relatório a apre
ciação da comissão na presente data. 

- Em seguida, o Senhor Presidente franqueia a 
p~_avra aos_ Senhores_Membros, a fun de que seja 
marcada uma_ nova data para apresentação do 
refertdo Relatório. Usaram da pa1avra, pela ordem, 
os_Senhores Senadores_Alexandre Costa, Affonso 
Camargo e Leopoldo Perez. 

Finalizando, os -senhores Membros, decidem, 
por unanimidade, prorrogar até o dia seis de outu
bro próximo, o prazo para que o Senhor Relator 
apresente o Relatório Final à Comissão. 

Nada mais havendo a tratar,_ o Senhor Presi
d-~nte deu por encerrados os trabalhos da Comis
são-às dez horas e quarenta e cinco minutos e, 
para constar euJ_Jos~_Augusto Panisset Santana, 
ASS1Sten:teaa CoiTlisSáo, lavrei a presente _Ata que, 
lida e aprovãdã será assinada pelo Senhor Presi-
dente e irá à publicação. - ' - -

AJ"fEXO À ATA DA 9• REUNIÃO DA CQ. 
MISSÃO PARLAMEI'ITAR DE !NOOÉRfTO, 
CRfADA A1RAv.é's DA RESOLUÇÃO N'41, 

--DE 1987, DESn!YADA A APURAR fEIRE OU· 
LN?IDADES D!VULOAOA$ NO JORNAL 
FOU/ADES. PAULO, !'IA CO!YCORRtiY
CM PARA 1/i1PLANTAÇÃO DA PERROVIA 
!YORTE-'S(JL EA!YAUSA!I TODOS OS AS· 
PEITOS DA VIABILIDADE SÓOO-ECONÔ-
MIOI DAQUElA FERROVIA, QUf SI; p(J. 
!3ÚOI COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO 
SEJYHOR PRESIDEI'ITE DA COMISSÃO. -

Presidente: &na-dor João Menezes 
Relator. Seriador Mansueto de Lavor 
(integra do Apanhamento taquigráfico da reu-

_nlãQ.}___ 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Ha
vendo número regimental declaro aberto a reu
nião. Quero comunicar aos Srs. Membros que, 
como todos sabemos, esta Comissão foi criada 
para, em 60. dias, apurar as irregularidades divul
gadas no jornal A Folha de S. Paulo, na concor
rência para implantação da Ferrovia Norte-Su1 e 
analisar todos os aspectos de viabilidade soclo-e
conômico daquela ferrovia. A Comissão decorreu 
seu::; trabalhos dentro da normalidade e obtive
mos todos os dados necessários. Foram tomados 
todos os depoimentos solicitados e apenas uma 
ou duas pessoas convidadas, indicadas por Sena
dores, deixaram de vir, apesar de nossa insistên
cia._ Prorrogamos, mas as referidas pessoas não 
puderam comparecer. Inclusive a Dr- lsa Rondon, 
lembrada acho que pelo Senador Mauro Borges, 
apesar de toda a nossa insistência não pôde aqui 
comparecer mas mandou um relatório q.ue foi 
entregue à Comissão. Todos os dados dos Inqué
ritos administrativos foram entregues à Comissão 
e colocados à disposição dos Senadores e acho 
que até mandei distribuir uma guia para todos 
os Membros desta Comisão Parlamentar de In
quérito. 

Foram feitas aqui disposições de toda a ordem. 
De modo que eu havia marcado para a reunião 
da nossa comissão o dia 23 próximo passado. 
Conversei com à Relator, Senad~x Mansueto de 
Lavor, que me disse que estava enfrentando uma 
série de dificUldádes para fazer o parecer. Mas 
temos que acabar com esta Comissão para não 
acontecer como as demais que, segundo dizem, 
nunca chegam a seu fim. Mas a nossa vai chegar. 
De qua1quer maneira, ela deverá chegar ao fim. 
Então, resolvi transferir do dia 23 para o dia de 
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hoje 29. S.~ ficou satisfeito _e_disse: Está bem, 
muito embora ainda esteja querendo ,alguns da
dos; para õ _dia 29, está bem. _ _ -

E ontem fui surpreenctido çom esta carta do 
senador Mar:!_sueto_de Lav_or dfz_enclo Q_seguinte: 

''Prezado Presidente da CPI da Ferrovia 
Norte-Sul. 

-Venho comunicar a Y. Ext a absoluta im
possibilidade de submeter meu relatório 
amanhã ao calenda Plenário desta CPL pelas 
razões que se seguem: até a presente data 
não me foram entregues as notas taquigrá
ficas dos importantes depoimentos dos Srs. 
Min!stros do Planejamento e dos Transpor

·tes. 
Releve-se que isto se deve a_o excesso de 

trabalho-dos serviços taquigráfícos desta Se
-crefaiici, cujá eficiência e presteza merece re
gistro. Segundo: até o presente momento 
não me chegaram os documentos funda
mentais solicitados, até a época da reunião, 
do Geipot, da Petrobrás e da procuradoria 
Geral da Repú_blica. . _ 

Em vista desses fatores alheios a minha 
-võritade, e c~:m,$idefcu:t~o que_ meu compro
ffifiso miiior é com a apresentação do relató
rio que será submetido à alta consideração 
de V. Ex' e de tõâoS os Membros desta CPI, 
espero que antes do términO do prazo, que 
será no dia 16 de outubro, possa eu combinar 
com Y. EX" uma nova data de apresentação, 
discussão e votação do relatório. 

Fic-o ·grato pela sua compreensão subscre
vo-me, atenciosamehte. 

Senador Mansueto de Lavor." 

Fiquei realmente surpreso com este ofício que 
me foi entregue ontem, porque na conversa ante
rior que tive com S. EX fiz uma piorrogação de 
uma semana para que desse o parecer, tempo 
que S. ~ jul_gou suficiente. Além do mais, S. 
EX' comete aqui um engano quando diz que o 
prazo é dia 16 de outubro. O prazo de S. Ex" 
encerrou-se no dia 23, que foi o prazo marcado 
para apresentar o parecer, para o seu relatóri~ 
Dia 16 de outubro ,é para terminar o serviço da 
Comissão, não é o prazo do Relator. 

S. Ex!' fala aqui nas notas taquigráficas dos de
poimentos dos Ministros do Planejamento e dos 
Transportes, das quais não teve conhecimento 
a respeito. Realmente essas notas taquigráficas 
chegaram aqui na sexta-feira. Então, portanto, 
nesta Comissão _desde sexta-feira passada, e S. 
EX' já poderia ter tomado conhecimento, muito 
embora tenha estado presente aqui durante os 
depoimentos. É nossa intenção realmente fechar 
esta Comissão. 

Em face da alegação que S. Ex~ faz quanto 
a não ter lido os depoimentos do Ministro dos 
Transportes, pergunto se a ComissãO Concordaria 
em que se fiZesse uma reunião ainda esta semana, 
pois creio que tódOs estarão presentes, tendo em 
vista os trabaJhos da Constituinte. A reunião pode
ria ser marcada para sexta-feira à tarde, se os 
Srs. Membros concordarem. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- SL Presidente, 
penso que seria melhor reunirmo-nos na próxima 
terça-feira da semana que vem que é data normal, 
na sexta-feira à tarde é difícil, porque quase todos 
vão viajar. 
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O SR. PRESIDENTE (Jooo Menezes)- Está 
• . · bém, faremos então na próxima te~.a-feira, dia 

6 de outubro, às 1 O horas e 30 minutos; se:, por 
acaso, o relatório não for apresentado, reservo-me 
o direito de substituir o relator, porque não vou 
deixar esta Comissão sem apresentar os resulta
dos esperados, antes do encerramento do período 
legis1attvo. Acho que esta Comissão trabalhou 
multo, todos colaboraram, todos os Senadores 
se esforçaram troUXeram elementos, dk:utiu-se 
aqui veementemente, havendo um entendimento 
quase que geral de procura de bons resultados 
para se esclarecer a verdade. Então, esta Comis
são não vai ficar sem o resuJtado final,. porque 
teremos apenas dia 6 para ser dado Q r.elat6rio, 
se isso não ocorrer~ nom~rei um outro relator 
e creio mesmo que pOderia indícar esse outro 
relator neste momento e assim faríamos uma ou
tra reuniao no dia 8. 

O SR. AFFONSO CAMARGO ~Sr. Presidente, 
se V. Ex' me permite? Não se percebeu aqui, em 
nenhum momento, interesse de alguém em pos
tergar o resultado. O próprfó Relatortambé'm quer 
terminar. Acho que não v.ai ter problema, porque, 
segundo a informação dada pela secretaria, antes 
que V. Ex' chegas~e. somente ontem é que foi 
entregue a cópia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao ll) 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) :-Perdoi· 
me, maS" fo[ entregue na sexta- feira. 

O SR. AFFONSO CAMARGO ---'- Más só foi 
entregue ao Relator ontem. Então, é um fato con
creto; são dois depoimentos da maior importân
cia. Por isso, acredito que se V. ~der esta sema
na, ·ac~o que ninguém tem interesse em poster
gar a decisão e poderemos terminar isso da me
lhor maneira como sempre, nesta Comissão. 

O SR. !'RESIDENTE (João Menezes)- É o 
noss'o interesse ... 

~~O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, 
su-giro a V. Ex• ·que solicite ao Sr. Relator que 
na terça-feira apresente Seu relatórto. 

Será o último prazo. 

O SR. PRESIDENTE- (Jo!o Menezes) - Isso 
é que é precisso ficar determinado ... 

O SR: ALEXANDRE (:OsT A - A Comissao 
decidiu que terça-feira será o ú1timo prazo para 
apresentação do relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Joã~ Menezes)- É isso 
que qUero que fique determinado, porque não 
é possível que esta Comissão, que foi criada de
baixp da maior celeuma e todo mundo achou 
que ela não chegaria a seu fim, mas chegou; 
e nó~ que compomos a Comissão temos respon-
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sabilidades ~e vamos entregar es~e trabalho ao 
Senado para que_ ele vote iss,o no momento preci
so. Então, nosso prazo está em cima. Vou man:::ar 
para o próximo dia 6 a reunião. Recebi ontem 
este oficio, ao qual responderei, dizendo ao Sena
dor que a Comissão decidiu que o último prazo 
para a apresentação do relatório será dia 6, porque 
se S. EX' não trouxer terei que tomar outra provi
dência ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex" não pre
cisa dizer isso 

O SR PRESIDENTE (João Menezes) - f'lão 
vou dizer isso, mas estou ftxando na Comissão. 
Já conversei pessoalmente com S. EX', com quem 
tenho ótimo relacionamento, tanto que indepen
dentemente de ter a chancela da Çom!~o, a 
Partir -dessa conversa, prorroguei por m~is ·uma 
semana: no dia 23 passei para o dia 29. E S. 
EX' ficou muito satisfeito. ·- ., . . · · 

Quis fazer esta reunião, hoje. párciue ache~:i im.: 
portante ter a cobertura de toda ?'-_ C9m-~~p _para_ 
tomar esta decisão, na certeza de_ que preasamos 
moStrar'que as CoiniSsões do Senado são criadaS 
para chegar a um resultado fina_!. 

Agradeço a cooperação de V. ~ e faço um 
apelo para que, na terça-feira, às 1 0:30h, esteja
mos aqui para resolver o assunto. 

Está encerrada a sessão. 
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.------SENADO FEDERAL-------. 
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 

Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLOÇÁO N• 165, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 100.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Prata, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federa~ autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 100.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à canallzação do Córrego Moreira, no Municipio. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLOçAO N• 166, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 450.000,00 Obrlgaçóes do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, nos termos do art 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 450.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à canalização do Córrego Timóteo, no Município. · · 

Art 2• . Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do arL 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOUIÇÃO N• 167, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Obá, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Nadonal 
-OTN. 

ArL 1• É a Prefeitura Municipal de Ubá, Estado de Minas Gerais, nos termos do arL 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à canalização de Córrego, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. . 
Senado Federal, 13 de outubro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do arL 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 168, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Várzea da Palma, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 77.067,67 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da 
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, alltorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 77.067,67 
Obrigações do Tesouro NacionaL,..,-, (rrfi,jtmtc>à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F '"§, destinada à implantação de galerias pluviais e calçamento, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vjgor na data dé sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos .do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 169, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahla, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 96.167,71 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 96.167,71 Obrigações 
dei· Tesouro Nàcíonal - OTN, junto ao Banco do Desenvolvimento do Estado da Bahia SI A, este na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinado à dotação de infra-estrutura urbana, condizente com· as necessidades 
da comunidade (execução do Projeto Cura), no Município. . .. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 170, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 525.159,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ll!11bas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 525.159,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Estado do Maranhão S/A, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinado à execução de obras de infra-estrutura urbana e equipamentos comunitários no Aglomerado 
''Vila Lobão", no Município. 

Art. 2• Esta resolução ehtra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos ·do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 171, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macalba, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 60.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio Cirande do Norte, nos termos do art. 2• da 
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, auto,rizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 60.000,00 
Obrigações do TesoiJrO N§cional _:_. OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente 
financeiro da operação, destinado à execução de projetos de infra-estrutura relacionados com equipamentos comuni
tários e outras melhorias urbanas, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 172, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto de Plrapora, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valorcon-espondente, em cruzados, a 11.457,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional- 011'1. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, nos tennos do art. 2• da 
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 11.457,62 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de cozinha piloto, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

1 - ATA DA 8• REUNIÃO, EM 13 DE 
OilTUBRO DE 1987 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 - Comunicações da Presidên
cia 

- lnexistência de quorum para abertura 
da sessão. 

1.1.2 - Convocaç_ão ele_ sessão extraordi
nária a realizc::.r-se 5•-feira, dia 15, às 1 O horas 
com Ordem do Dia que designa. 

12- ENCERRAMENTO 

2 - EXPEDIEI'ITE DESPACHADO 
2.1 - Mensagens do Sr. Preslde:nte 

da República 
- N? 209/87 (n~ 330/87, na origem), co

municando visita que fará à Venezuela. 
- N' 210/87 (n' 334/87, na origem), refe

rente à escolha do Sr. Jorge Ronaldo deLe
mos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à 
República do Zaire, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to à República Popu1ar do Congo. 

- N' 211/87 (n' 335/87, na origem), refe
rente à escolha do Sr. Guy Marie de Castro 
Brandão, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Senegal, para, cwnuJa.tivamente, exer
cer ,a função de Embai@dpr do Brasil _j@to 
à República Islâmica da Maurltània. 

SUMÁRIO 

- N• 212187 (11' 331/87, na origem), resti
tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
n' 18/87 (n' 8.384/86, na Casa de origem), · 
que sancionado se transformou na Lei n9 
7.621, de 9 de outubro de 1987. 

- N• 213/87 (n' 332/87, na origem), resti
tuindo autógrafos do Projeto de Lei® Çâmara 
11' 31/87 (n' 180/87, na Casa de origem), que 
sancionado se transformou na Lei n? 7 .622, 
de 9 de outubro de 1987. 

- N9 214/87 (n9 333/87, na origem), resti
tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
n' 32/87 (n• 7.782/86, na Casa de origem), 
que sancionado se transformou na Lei n~ 
7.623, de 9 de outubro de 1987. 

2.1-2- Ollcloo do Sr. Prlmelro-&:cn
tárlo da C&nara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado Fede
ral autógrafqs dos !if!gUintes projetas: 

f'{9 37/87 (n9 184/87, na Casa de origem), 
de iniciativa do Sr. Presidente da República, 
que regu]amenta a transferência de recursos 
do Imposto Sobre Tra_nsportes -1ST, e ctá 
outras providências. 

N' 38/87 (n' 29/87, na Casa de origem), 
de iniciativa do Sr. ~~sidente da República, 
que cria cargos na Procuradoria Regional do 

-~Tr!$aJh.o dal5• Região, em Campinas, São 
Pauto; e dá outras proVidências. 

. 

N' 39/87 (n' 161/87, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Federal de Recursos, 
que altera o art 49- da Lei n9 7 .562, de 19 
de dezembro de 1986, que inclui a Categoria 
Funciona] de lnspetor de Segurança Judiciária 
no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Pederal_de: RecursoS, e dá çutras providências. 

1'{9-40/87 (n9 198/87, na Casa de origem), 
de iniciativa do Sr. Presidente da República, 
que autoriza a instituição de fundações, e dá 
outraS ·providências. _ 

N' 41/87 (n' 185/87, na Casa de origem), 
que dispõe sobre os preços mfnimos da uva. 

2.1.3 - Comunicação 
Do Senador Jorge Bomhausen de que se 

ausentará do Pafs. 

3 - ATOS DO PRESIDEI'ITE DO SE-
NADO FEDERAL 

N" 209 a 211, de 1987. 

4 - ATAS DE COMISSÃO 

5 - MESA DIRETORA 
6- LIDERES EVICE-LIDEReS DE 

PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÀO DE COMIS
SOES PERMAI'IENTES 

Ata da 8"' Reunião, em 13 de outubro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Sr. Francisco RoUemberg 

.. 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESEIY7ES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Car1os De'Catli - Áureo 

MeUo - Odadr Soares - Ronaldo Aragão -
Clava Pires - João Menezes - Almir Gabriel 
-J.3rbas. Passarinho -João castelo--.: Alexan
dre Costa- Edison Lobão -João lobo-Cha
gas Rodrigues- Hugo Napoleão-Virgillo Távo-

ra-Cid Sab6ia de Carvalho- Mauro BenE:vides 
- carieiS PJberto - José _Agripino .:.__ Lavoisier 
Maia-Mafcoiides tiadelha- Humberto Lucena 
- Raimundo Ura - Marco Maciet - Antonio 
Farias - .Mansueto de lavor - Guilherme Pai-

' 
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melra- Diva] do Suruagy- Teotónio Vilela Filho 
-Albano Franco.......; Fr.ancl$Co.Rqllerpb~rg
Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Maga
lhães - Ruy Ba_celar -·José lgnácio Ferreira 
-Gerson Camata -João Calmon -Jamil Had
dad - Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Ita
mar Franco - Alfredo Campos - Ronan Tito 
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso 
-Mário Covas -Mauro Borges -Iram Saraiva 
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Souza 
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto 
Campos- Louremberg Nunes Rocha.:..._ Máici_o 
Lacerda- Mendes Canale - Rachid Saldanha 
Derzi-Wils9n Martins- Leite OtaveS-:..:....:Affonso 
Camargo - José Richa -Jorge Bomhausen 
- Dirceu Cameíro - Nelson Wedekin - Carlos 
Qrlarelli -José Paulo Bisai-José Fogaça. 

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

No plenário, no entanto, não há número -sufi-
dente para a abertura da sessão. _ = 

Nos termos do disposto no § 29 do artigo 180 
do Regimento Interno, será despachado o Expe
diente que se enc<m_tra sobre a mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- A Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se 5•-feira, dia 15, às lO:OOh, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, dO Requerimento n9 
52. de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos dp art 367 do.Regi· 
mento Interno, o desarquivamento do !7ojeto de 
Lei do Senado n9 134, de 1983, de sua autoria, 
que estabelece a livre negociação salarial e dá 
outras providências. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento no 
53, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos do art 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n9 135, de 1983, de sua autmla, 
que cria contratos de trabalho simplificados para 
facilitar novos empregos. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n, 
54, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos_~o ªrt. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n9 136, de 1983, de sua élutoria, 
que autoriza a delegação de atlvidade de previ
dência soda! em empresas privadas. 

4 

Votação, em turno úoic._o, do Requerimento n9 
55, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, '"solicitando, nos termos do arl 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n7 137, de 1983, de sua autoria, 
que cria, nas empresas privadas, como ahernatlva 
a dispensa de empregados, disponibllidade remu· 
nerada e dá outras providências. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

5 

Votação, em tymo único, do Requerimento n9 
56, de 1987, de a\,ltoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos do art 3õl do Regi~ 
menta [nterno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n~ 140, de 1983, de sua autoria, 
que favorece as aposentadorias e a renovação 
de quadros. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento no 
159, de 1987, de autoria do Senador Nelson Car
neiro: soliolando, nos termos do art 76, do Regi
mento Interno, a composição de uma comissão 
especial, formada por 5 (dnco) membros, de pre
ferência diplomados em mediçina, para, no prazo 
de 30. (trinta) diaS,-realízar estudos e levantamen~ 
tos sobre as ocorrências recentemente verificadas 
em Goiânia,- relativas à contaminação de pessoi!as 
por substâncias radioativas. 

7 

-- Discussão, em turno únlço, do Projeto de Lei 
da Câmara IT1' 10, de 1987 (n9 8.318/86, na Casa 
de origem), que dispõe sóbre a eliminação de 
autos findos nos órgãos da Justiça do Trabalho 
e dá outras providências. (Dependendo de pare
cer.) 

e 
Discussão, em turno ·único, do PrOjeto á.e Dé

creto Legislatívo n~14, de_l986 (n9 124/86, qa 
Câmara "I:! os D'ej:)Utidosj,~ que aprova o texto do 
acordo de previdência social entre o Governo da 
República Federativa do Brasil __ e ~ Governo-· da 
República Helênica, concluído em Aterias, a 12 
de setembro de 1984. (Dependendo de parecer.) 

!L-~ 

Mensagem n• :i89, de 1986 (n• 554/86, na ori
gem), refã:tiva à proposta para que seja autórfzaaa 
à Pref~itu_ra Municipal de Cf.3vihhos, Estado de 
São Paulo, a . contratar operaçãO de crédito no 
valor de Cz$ 3.494.069,60 (três milhões, quatro
centos e rioventa e quatro mil, sessenta e nove 
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à Prefeitura_Municipal de Várzea da Palma, Estado 
de Minas Gerais, a contr.atar ·operação' de crédito 
no valor equivalente, em cruzados, a 13.533,83 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo-de parecer.) 

13 

__ MenSaQem n<? i97,- de 1987 (n9 306/87, n-ã ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
à Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados,~a 
31.954,89 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

14 
Mensagem n9 203 de 1987 (n? 313/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
à Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí, Esta· 
do do Piauí, a contratar operação de crédilo no 
valor corresporidente, em cruzados, a 5.692,16 

. Obrigar:ões do Tesouro Nacional- OTN. (De-
Pendendo de pá:recer.) 

15 

Oficio n•Sf41, de 1987 (n•l50/87, na origem), 
relativo à proposta para que seja retificada a Reso
lução n9 14, de_19_87, que autorizou a Prefeitura 
Municipal de Estrela, Estado do Rto Grande do 
Sul, a contratar Operação de crédito no valor de 
·Ci~ 6:906~8,00 (seis milhões, novecentos e seis 
mil, duzentos e vinte e oito c~ do~)._ (Depen
dendo. de pareCer.) 

O SR. P~IÍ)ENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerradá a reuniã_d. 

(Levanta-se a reunião às 1 O horas e 25 
_minutos.) 

EXPEDIENTE 

Despachado nos termos do § 2<? do art. 180 
do Regimento Interno. 

cruzados e sessenta centavos). (Dependendo de __ _ 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA 
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parecer.) 

10 

Mensagem-~ 126,-de 1987 (n~ 217/87, na-ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor_ correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do T esowo Nacional -
OTN._(Dependendo de parecer.) 

11 

MeriSagem n9 159, de 1987 (n~ 273/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
O a-o-vemo -do Estado de Minas Gerais, a elevar, 
em caráter excepcional e temporariamente, o limi
te de endividamento daquela unidade federatiVa, 
a fm de que possa emitir títulos de sua responsa
bilidade, no montante de cz$ 732.551.232,00 (se

_tecentos e tríntá e dois milhões, quinhentos e cin
qüenta e um mil, duzentos e trinta e dois cruza
dos). (Dependendo de parecer.) 

12 

Mensagem n9 183, de 1987 (n9 284(~7. na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 

Comunicando visita a Pais amigo 

MENSAGEM 
N• 209, de 1987 

(I'!• 330/87, na origem) 

ExcelentiSsimos senhO.r~S-lnernbros do Sena
do Federal 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de 
V. Ex"' que_ recebi honroso convite de S. Ex' o 
Senhor Doutor Jaime Lusinchi, Presidente daRe

-pública da Venezuela, para efetuar Visita de Estado 
àquele país nos dtas 15, 16 e 17 de outubro cor
rente. 

2. ComO bem conhecern V. EX", as relações 
brasil~iro-venezuelanas estão ancoradas.em tradi
cional e firme amizade. As formas de cooperação 
que marcam o relacionamento bilateral nos dias 
de hoje são amplas e variadas. O diá_logo político 
é intenso. Não temos problemas ou dificuldades. 
Temos, em ·comUfu,--a-perspectiva de aproxima
ção ainda maiOr, de criaÇão de moda1idades no
vas de cooperação. 

3, .Um dos traços que espelha esse processo 
é a intensa troca, nos últimos anos, de visitas 
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oficiais entre autoridades do mais alto nfvel dos 
dois países. Eu mesrrio, ein 1985, tive a oportu
nidade de manter conversas com o Presidente 
Lusinchi, quando me dirigi -à Assembléia Geral 
das Nações Unidas. As conversas foram extrema
mente proveitosas. 

4. Quanto à política exterior da Venezuela, o 
primeiro elemento a assinalar é a profunda- Coind
dência: de posíções e PrincípfoS Coril o" Brasil: Na 
América Latina, suas relações Com o Brasil são 
prioritárias e as :arrlplas poSsibilidades de coope
ração e complementação económica tomam par
tk:ularmente atraente a sua iriterisificação. 

5. Além de sua importância no contexto lati
no-americano, a atividade diplomática venezue
lana tem considerável repercussão no contexto 
internacional. A Venezuela tem sido defensora tra~ 
d.lclonal de posições que favoreçam o-desenvol
vimento e a paz, em qUestões comO a do diálogo 
Norte-Sul e a do desarmamento. 

6. No âmbito do GrupO de ContadOra, a diplo
macia venezuelana tem tido atuação destacada: 
no encaminhamento de propostas concretas de 
solução pacífica e negociada para a crise na Amé
rica Central, objeto de grande preocupação de 
meu Governo. 

7. Nos encontros que manterei com o Presi
dente da Venezuela abrir-se-ão oportunidades pa
ra um exame das relações venezuelano-brasileiras 
nos mais diversos setores, bem como para um 
intercâmbio de opiniões sobre temas da atuali
dade regional e internacional, de-intereSse mútuo. 

8. Assim, tendo em consideração a especial 
relevância das nossas relações com a Venezuela, 
informo V. E# de que deverei, nos próximos dias 
15, 16 e 17 efetuar Visita de Estado àquele país, 
o que farei conforme autorização concedida pelo 
Congresso Nacional, mediante Decreto Legisla
tivo n" ], de 15 de maio de 1987, publicado no 
Diário Oficial de 18 de maio de 1987. 

Brasília, 9 de outubro de 1987.- José Sar
ney. 

(À publicação.) 

SilBMETENDO A DEliBERAÇÃO DO SENA
DOA J:SCOUfA DE NOME:S INDICADOS PAJM 
FUNÇÕJ:S CWO PROW1E:NTO DEPENDE DE 
S([A PRÉVIA AQ(JIJ:SCÉNCIA: . 

MENSAGEM 
N• 210, de 1987 

(!'!• 334187, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena-_ 
do Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) 
da Constl.lutção, tenho a honra de submeter à 
aprovação de Vossas ~celências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos 
Barbosa, Embaixador do Brasil junto à República 
do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República Popu
lar do Congo, nos termos do artigo 56, § 1 "• do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, bai
xado pelo Decreto n~ 93.325, de 19 de outubro 
de 1986. - . __ 

2. Os méritos do Embaixador Jorge Ronaldo 
de Lemos Barbosa, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 

DIÁRIO DO CONGRESSQ_NACIONAL (Seção 11) 

constam da anexa informação do Minlstério das 
Relações Exteriores. 

Brasília, 9 de outubro de 1987. """':- José Sar
ney. 

INFO~ÇÃO 

C!lrriculum Vltae: 
Ministro JORGE RONAlDO DE LEMOS BARBO
SA 
Rio de JaneiroiRJ 2 de jÚriho de -1929. 
Filho de GustavO dos SantoS BaiboSa e 
Franc;isca de Lemos Barbosa. 
Bachãrel effi -Direito, PUC!RJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata. 
IRBr. ' 
éwso de Ape'rfeiÇOamentà de Diplomatas, lRBJ:. 

--Cônsul de Terceira 'cta:sSe, 26- de dezembro de 
1955. 
Semmdo-5ecretário, antígUiâade, 15 de julho de r961. · -
Priineiro-Secretário, antiQuidade, 1 O de outubro 
de 1968. · · 
Conselheiro, meredinento;1-, de janeiro de 1973. 
Ministro de SegUnda Classe, merecimentO, 26 de 
junho de 1980.- · - -
cnere-ao Arquivo, 1-963/64. 
Chefe da Dfvisão de Arquivo, 1972n3: 
Subchefe da Assessoria de Imprensa do Gabinete, 
1973n4. 
théfe da Divisão de SiStematização de Informa
ção, 1974. 
Assistente do Chefe do 5eMçO -de Protocolo do 
terlmonfal, 
1979183. 
Cfléfe da DiVisão de Protocolo do Cerimonial, 
1979183. 
Montreal, Vice-Cônsul, 1958/60. 
Montreal, Encarregado, 1958 e 1959. 
BeirUte, TerCE:iro-Secretário, 1960/61. 
Beirute, Segundo-secretário, 1961/63. 
Beirute, Chefe intéino do SEPRO, 1962. 
Miami, Cônsul, 1965/68. 
Sófia, Segundo-Secretário, 1967168. 
Uma, Primeiro-Secretário, 1969nl. 
Q.litó, Primeiro-Secretário, 1969. 
Washington, Conselheiro, 1974n7. 
Estocolmo, Conselheiro, 1977n9. 

- Estocolmo, Encarregado de Negéx:ios, 1978. 
Dusseldorf, Cônsul-Geral, 1983/1986. 
Kinshasa, Embaixador, 1986/87. 

À disposição da Delegação do Grão-Ducado 
de Luxemburgo às solenidades da posse do Presi
dente da República, 1956. 
Grupo Brasileiro junto à Corte Pennanente de Ar
bitragem, 1957 (membro). 
C9míssão Permanente para a Aplicação do Trata
do de Amizade e 
Consulta entre o Brasil e Portugal, 1957 (secre
tário). 
Grupo de Trabalho de Formulação do "Novo fndi
ce para Distribuição 
de Correspondência", 1963 (chefe). 
Comissão de Reformulação ·do Caráter da Corres
pondência do 
''Arquivo de CorreSpondência Especial" 1963 
(membro). · 
Comissão de Transferência para Brasflia, 1964 
(membro). 
Reunião da Coordenação da Promoção do Brasil 
nos EUÃ, Washington, 
1966 (participante). 
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X Congresso da ÇOTAL Miami, 1967.(represen
tante oficia] do" CNTOR 
e da EMBRATUR). 
Vl Conferência ln~r8f1lericana de Agricul~a, .~
ma-1971 
(delegado). 
X Reunião de Consulta do IICA, OEA, üma, 1971 
(representante conselheiro). 
Solenidade da troca dos instrumentos de ratifica-
ção d,o Tratado . -
de Paz entre-as Repúblicas de Honduras e El S~l
vad,or, 
Tegucigalpa, 1980 (membro). _ 
À disposição do Otanc.ele~: do Jr_aque, n~ visita 
oficial do . - , , 
Vice-Presidente daquele País ao Brasil, 1980. 
À disposição dq Chanceler da _Áu.stri~ em sua 
visita oficial ao 
Brasil, 1980. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Com~ridador, Bra
sil. 
Ordem do Mérito Naval, ComendadOr, Brasil. 
Ordem -do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito d_e Brasüia-;-_Çofnençlador, Brasil. 
Medalha do Mérito Saritos Duffiont, Brasil. 
Medalha do Mérito T<1mandaré, Brasil. 
Medalha Lauro MüJJer, Brasil. 
Ordem do Cedro, Oficial, l.Jbano. 
Ordem do Sol, Oficial, Peru. 
Ordem dO Infante Dom Henrique, Comendador, 
POrtugal. - - -- -
Ordem da Estrela Polar, Comendador, Suécia.· 

O Embaixador Jorge Ronaldo de Lemos Barbo
sa se encontra nesta data no exercício de suas 
funções de Embaixador- do Brasil junto_ a Repú
blica do Zaire. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1987. -Marco César 

ÍVI.eira NaslauSky, Subsecretário-Geral de Admi
nistraçãc_:> e de Comunicações. 

("À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
N• 211, de 1987 

(N• 335187, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) 
da Constituição, tenho a honra de submeter à 
aprovação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Guy Marie de Castro Bran
dão, Embaixador do Brasil junto à República do 
Senegal, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil jlinto à República Islã
mica da Mauritânia, nos tennos do artigo 56, § 
1 o, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exte
rior, baixado pelo Decreto n9 93.325, de 1" de 
outubro de 1986. . 

2. Os méritos do Embaixador Guy Marie de 
Castro Brandão, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, cons
tam da anexa informação do Ministério das Rela
ções Exteriores. 

Brasília, 9 de outubro de 1987.- José Sar
ney. 

INFO~ÇÃO 

Cuniculum Vltae: 
Embaixador GUY MARIE DE CASTRO BRANDÃO 
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ParisJFra.riça (brasileiro de acordo com o art 129, 
inciso II, da Constituição de 1946); 26 'de maio 
de 1929, · ' · 

Filho de Roberto de Cástr_ô Brandã_o e Odert,;: 
Marie Périn de Castro Brandão. 

Curso·· de Preparação à Carreira de- Diplomata, 
IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento· de Diplomatas, lRBr. 

Cônsul de Terceira Classe, 9 de d~~rnbro ele 
1~~ . . . . · .. 

Segundo-secretário,_ a(\tigÇ!idade, 15 <;i~ julho de 
1961. . 
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de.dezem
brode 1966., . . .•... , , :, . : 
Coriselheiro, m~t:ecimen~o._ 1 o de janeiro Çe_ 19_73. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, J ?_ qe 
janeiro de 1975. _ - . ~ __ 
Ministro de _Primeira Classe, merecimento, 2 de 
março de 1979. . - · - · · ·- · · 

Auxiliar do Secretário-Geral, 1956. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Econômic:o 
e Consular, 1956/57. 
Auxiliar do Chefe do Departamento de Adminis
tração, 1963. · 
Chefe, interino, da Divisão de Organização, 
1963/66. 
Chefe, interino, da Divisão do Pessoal, 1966/67. 
Assessor de Imprensa, 1974. 
Assessor do Gabinete do Ministro de Estado, 
1975/76. 
Secretário de Informações do Gabinete do Minis
tro de Estado, 1977. 
Cheíe do Departamento de Cooperação Cultural, 
Gentíflc:a e Tecnológtca, 1977/81. 

Berru1, Terceiro-SecretáriO, 1957/60,' 
Uma, Terceiro-Secretário, 1960/61. 
Uma, Segundo-Secretário, 1961/63. .. 
Uma, Encarregado ·de Negócios, 1961, 1962 e 
1963. 
Roma, Primeiro-Secretário, .1.967 no. 
Paris, Primeiro-Secretório, 1970/73, 
Paris, Conselheiro, 1973fi4. 
Quito, Embaixador, 1982/85, 
Decar, Embaixador, 1985/87, 

À disposição da Divisão do Cerimonial, por oca
sião das solenidades de posse do Presi.dente da 
República, 1956. . 
À disposição da Missão Espectai do Líbano às 
solenidades de posse do Presidente da República, 
1956. 
À disposição da Comitiva do Presidente da Argen-
tina, 1956. _ .. . 
A disposíção da Conlftiva do Presidente eleito da 
Bolívict 1956. 
À disposição do Comis.sari~.Ó9 do 13fasil_ na Expo-
sição Internacional de Bruxelas. 1958. . 
Conferência Geral da UNESCO ~ Paris, 1958 
(membro). · · 
Reunião da Comissão Técnica Diretora do Centro 
fnteramericano de PesquiSa e Documentação so
bre Formação ProfiSSional, Lima, 1963 (mem
bro), 
Pesquisa e Documentação sobre Formação Pro
fissional, Lima, 1963 (membro). 
Reunião sobre Política e Programas de Desenvol
Vimento Econômico dos PaíseS Membros da 
AU\LC, Uma, 1963 (membro). · 
Comissão Executiva da I Reunião de Coordena-
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ção .dos SeMços de Programa e Expansão_ Co
mêftial do Brasil (SEPRO) no Continente Ameri~ 
cano, 1963 (seCretfjrio executivo adjunto}, :. 
C:on11SSão-de Representante no Exterior, 1963 .e 
1964 (membro). 
Comis~o Espeda1 de Esb.iâ05 e de Reforma Ad
ministrativa, 1965 (representante .. do MRE), , • 
Çirupo de .Trabalho de Preparação ae n CIE Rio 
de Janeiro, 1965 {representante: do MRE). 
II CIE Rio de Jan_eiro, .1S65 (roernbrp).. . 
Reuniões d~. Prpm_oç~o Cp(llercial em Rprna, 
Bonn e Washington, 1 $fi6. 6neníbi'o). - ... 
Feira Internacional dq Col,li'O f)o,rença, 196~ (re-
presentante).. . .. , . , 
F~ira .Q,c;:_ Pá~ua, 1970 (representante). , , 
XXIX.A$e:ll)bl~i~ G~ral dqs fiações. (,lnidas, N~-.v 
York, 1914 .(As.sessor de_imprensa)~ , , 
XV Reunião de Consulta dos Chanceleres da QEA, 
Quito, 1974 (Assessor de: .Imprensa).. · 
Visita do Ministro de Estado das Relações Qc!:.~ 
riores a Dacar e J_.isJ;loé\. ,1974 (Assessor .d,e,lm.-
prensa). , , 
Cofl!?elho ~liPer~tiv.o.Qo '.froje~o Rqndon,.1.974 
(membro).. . ~ , , , . . 
V Assembléia Geral da OEA, New York, 1975 (-"';· 
sessor de Imprensa). . . 
VII Reunião de Chanceleres dã Bacia do .P,r~ta. 
~o.ct"t~b.am'ba,_ 1975 ·(Asses.sor de ~prensa). " 
Viagem do Ministro de Estado das Relações J?ç:te
riores ~C~ 49 Martim, República_Feder~.da 
Alemanha, Paris, Londres, Roma e Lima, 1975 
(Asses~Or Ãe [mprensa). · ·. 
vn Sessão Esp~cial da AsSembléia Geral da Qt'fU, 
New York, 1975 (Assessor de Imprensa). 
XXX Sessão da As~e-~b_léia Geral .dfa ONU-. t;iew 
York, 1975 (Ass.;:ssor de Imprensa). 
Conferência Ec:onômica Internacional, Paris, 
1975 (Assessor de Imprensa). · · .. : 
Visita Presidencial a França e ao Reino Uniqo, 
1976 (Assessor de imprensa). · " . . 
VI Assembléia Geral da OEA, Santiago, l 976 (1\S· 

· sessor de Imprensa). . . . 
XXXI Sessão da Assembléia Geral das Na~ões 
{)nidas, NewYork, 1976 (AsseSs.or.de lmprens~), 
Conselho Nacional de De~nvolvimento Ge~~fi~9 
e Tecnológico, Brasília, 1977 (representante do 
MRE). 
Delegação Brasileira à Comissão Mista Culil.!fal 
Brasil-Itália, Roma, 197S, (chefe). . 
m Reunião da Comí~o Mista ftalo-Brasileira; Rô-
ma, 1978 (chefe). · 
CohSelho Técnico Administrativo da CAPES, Bra
sfliã, 1978 (representante do MRE). · 
N Reunião da Comissão Mista Cultural Luso-Bra
sileira, Usboa, 1979 (Chefe), 
Conselho Superior de Censura, Brasília, 1979 (re-
presentante do MRE). · 
Reunião da CotriíSsãó Mista Cultural Brasil-Argen
tina, Brasília, 1980 (chefe). 
Reunião ·da Comissão Mista Brasil-Chile, Brasília, 
1980 (chefe). 
Reunião da Comissão Mista Brasü-5enegal, Brasí
lia, 1980 (chefe da Subcomissão Cultural). 
.Conselho Superior de Censura, 1980 (presidente 
interino). 
DI Reunião da Comissão Mista Cultural Brasii-Mê-
xico, 1980 (chefe). · · 
Reunião Complementar da Corriissão Mista Cultu
ral Brasil-Portugal, Lisboa, 1980 (chefe). 
XXI SeSsão da- Conferência Geral da UNESCO 
Belgrado, 1980 (membro). · 
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ReuniãO de consulta. sobre Cooperação Técnica 
e Financeira.cóm aRFA. Bonn, 1980 (chefe). 
XII Reunião Ordinária do Conselho Interamerica
no. 3e Educaçãó, Qêri.da e Cultura d~. Ofgàni
zação dos Estados Americanos, Buenos Aires, Ar
gentina, 1981 (chefe). 

Orderil de RiO Branco~ Grã-Cri.Jz, Brasil 
Orderh do'Mérit.o: Militar, Grande OfiCiai, Bfasil. 
Ordem ·do Mérito Naval, CorrieridadOr; BraSil. 
or·detn do 'Mérito· Aeronáutico, Comendador ;Srã:-. . ' ·-·~ .. 
Ordem do Mêritó dos GUata,rápeS, Grã-Cruz, Brà-
sil. . . 
Medalha do Mérito de Tamandaré, Brasil. 
Medalh!'i do Mérito de Santos Dumont, Brasil. 

O Embaixador Guy Marie ele Castro Brandão 
se encontra nesta data no. ex.erclcio. de. suas fun
ções .de .Emb.aPtador .do. 6rasil junto à .República 
do Senegal . 

Se.cretari;;1 .de .Estado c:tas Relaçõ~s QteriQres, 
de . de 1987. """:";.: Ma.rco César 

Melra Naslausky, SuQ~eç:retário-.Geral Çi~ ~drni
nistração e de.Co.rnunicaçQes. 

(À Comiss.W de Relações Exteriore$.) 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei 
sancionados: 
N~ 212187 (nP 331/87, na origem), de 9 do cor

rente, referente ao Projeto de Lei da Cãqtara n" 
18, de 1987 (n• 8.384186, na C:asa de origem), 
que dispõe sobre a liquidação de ·débitos previ
denciários de instituições eduçacionais e cultu-
rais. . · 

(ProjetO que se transformou n·a lei n9 7.621, 
de 9 de outubro de 1987,) • 

N• 213187 (n• 332187, na origem), de 9 do cor· 
rente, referente ao Projeto de lei da C~ara cyç 
31, de 1987 (n9 180/87, na Casa de origem), que 
reorganiza ·o Co'rP-o'Auxiliar Fei'ninfrlo da Reserva 
da Marinha - CAFRM. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.622, 
de 9 de outubro de 1987 .) , 

N9 214/87 (n" 333/87, na origem), de 9 do cor~ 
rente, re:fererite ao Projeto de. Lei da C'armu:a_ n9 
32, de 1987 (n• 7.]ª2186, na C:aêa de origem), 
que fixa os valores de retribuição do Grupo-Ati
vidades de Fiscalização de Combustíveis e dá ou~ 
tr.as providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7 .623, 
de 9 de outubro de 1987.) 

(À publicação.) 

OÁC!OS 
DO SR. PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA OÍ· 

JlfARA DOS DEPUTADOS, ENCAMJNHAN· 
DO À REVISÃO DO SENADO, AUTÓGRA· 
f'OS DOS SEGUINTES PRQ1ETOS: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
1'1" 37, de 1987 

(1'1' 184187, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República. 

Regulamenta a transferência de 
.recursos do Imposto Sobre Transportes 
-1ST e dá outras providências. 

O congresso R<idOnal decreta: . 
Art. 19 Do produto da arrecadação do Impos

to Sôbre Transportes -IST, a União distribUirá: 
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1-50% (cinqUenta por cento) aos Estados, 
Distrito Federal e Territórios; e 

ll-20% (vinte por cento) aos Municípios. 
Art. 29 Para os estados,_ Distrito Fede.ral e ter

ritórios, a distribuição obedecerá. a_Q$ .seguintes 
critérios, referidos a o:~d---ª ~LIDidade da Federação: 

a) 50% (cinqüenta por ·centO} j:)i'oPOrclOnal~ 
mente à arrecadação do 1ST; 

b) 30% (tririta por Cento) ·p-roporcionalmente 
à extensão da malha rodoviária federal~ estadual 
em tráfego; e 

c) 20% (vinte por- cento)-propordonalmente 
à população. 

Art. 3~ Para os inlinlcípios, a distribuição obe~ 
decerá aos segulntes critérios, referidos à cada 
unidade de governo local: 

a) 50% (cinqüenta pof cento) proporcio-
nalmente à população; __ _ _ _ 

b) 50% (cinqUenta por cento) proporcional
mente à superfície. 

Art. 49 A fi.X8ção dos coeficientes de distribui
ção, tendo por base os parâmetros mencionados 
nos arts. 2~ e 39 desta lei, será realizada pelo Depar
tamento Nacional de Estradas de Rodagem -
DNER, que os comunicará ao Banco do Brasil 
S.A, na forma que se dispuser em Portaria do 
Ministro dos Transportes. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS l'l• 27, DE 27 
DEJm.HO DE 1937, DOS SEl'IHOREs MI
l'IISTROS DE ESTADO DOS TRA!'ISPOR· 

· 1ES, DA FAZE!'IDA E CHEFE DA SECRE
TARIA DE Pl.Al'IEJAME!'ITO E COORDE
l'IAÇÃO DA PRESIDlir!CIA DA REPÓBU· 
CA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente_da República: 
A_Emenda ConstftuC;lonal-n9 27, de 28 de no

vembro de 1985, constiftiiu-se em pequena refor
- ma tributária, objetivando ampliar a basetnbutável 

dos Estados e aumentar as· transferências federais 
às demais esferas do Governo. Dentr_e outras me7 

didas, a citada emenda cOI1stituciona1 elevou "
participação dos Estados na arrecad_aç~o do lm· 
posto Sobre TfãbSportes - IST,_ que passou de 
20%_ para 50% e,- ao mesmo tempo, estendeu 
esta transferência aos municípios, em percentual 
de-20%. 

A forma e os critérios de distribuição devem 
ser estabelecidos por lei federal, nos termos do 
§ 1 ~ do art. 26 da Constituição. Há, assim, neces
sidade_ de submeter a.o Congresso NacionaJ pro
jeto de lei regu1amentando a matéria, para o que 
oferecemos a minuta anexa. 

Assim, o presente; proj~to de lei define os_ crité· 
rios de distribuição dos recursos do 1ST para as 
demais unidades-fe<fera"tivas. Para os municípios, 

Art. 5° Fica acrescentada ao parágrafo único elege corno critérios de rateio a população e a 
do art. 19 do Decreto-lei nQ 1.805, de 19 de outubro superfície; para os estados, Distrito Federal e terri
de 1980, aJlerado pelo Decreto-lei n9 1.833, de tórfos, mantém~se a meSma Tórma de partilha 
23 de deZembro de 1980, uma a1ínea na forma afuãlmente adotadii, (fue se relaciona com a arre-
abaixo: ~~ªaçã9 do imposto, a extensão da malha rodo-

"Art. 
19 

Viãiia e a populaçáõ. -- - - - _ 
· .......................................................... ~.-- Como medida cOmplementar, no sentido de 

....................................... - ..•. - .. - ....... ___ . -- aumentar as receitas dos estados, revoga-se o 
Parágrafo único. . ... w ....... ._ .......... - ........ _,_,. Decreto-lei no 859/69, que retirava 4% da receita 

............................. _ .... ~ ..................... ~~-............ ~..._ ... ....._ ___ do Imposto único sobre Combustível e Lubrifi-
i) Imposto Sobre Transportes- IST." cantes destinada aos estados e tranferia esta par

Art. 69 A parcela pertencente aos municípios, 
referente ao período de 1 ~ de janeiro de 1986 
até a data de_ vigência deSta le1, -será restituída 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem - DNER, ao Banco do Brasil SA, para 
distribuição de acordo com as disposições desta 
lei. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 89 Revogam-se os Decretos-leis n"' 244, 
de 28 de fevereiro de 1967,859, de 11 de setem
bro de 1969 e 1.524, de 14 de fevereiro de 1977, 
e demais disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 211, DE 1987 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con-
gresso Nacional: _ _ __ _ 

Nos termos do art._S_l __ @_Ç.Qnstitulção Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de expo-
sição de motivos dos Senhorn.s Ministros de ~ta
do dos Transportes, da Fazenda e Chefe da Secre
taria de Planejamento e Coordenação da Presi
dência da República, o anexo projeto de lei que 
"regulamenta a transferência de recursos do Im
posto Sobre Transportes -1ST, e dá outras provi
dêndas". 

Brasília, 29 _de julho de 1987.- José Samey. 

cela ao Ministério da Aeronáutica (Fundo Aero
viârio). 

Cumpre salientar tratar-se, essa revogação, 
apenas de uma formaJidade para regularização 
jurídica, uma vez que esse dispositivo, por ser 
de duvidosa constitudonalidade, já não foi consi
derado quando da elaboração do orçamento para 
1986, tendo sido o Ministério da Aeronáutica com
pensado com recursos ordinários. 

Pretende-se, também, revOgar o Decreto-lei no 
1.524n7, que institui o adicional sobre as Tarifas 
de-Transporte Aéreo. Esta contribuição deixou 
de ser arrecadada a partir de 1984-, como parte 
de um programa que, à époc_a; visava atenuar 
a carga tributária das empresas aéreas e permitir 
menores reajustes nos preços das passagens. 
Resta apenas revogar formalmente o diploma le
gal que criou o referido adicional tarifário. 

Fma1mente, cabe acrescentar que todas as me· 
didas propostas tem a concordância dos Minis· 
térios envolvidos e significarão grande aperíeiçoa
mento no campo das fmanças públicas. 

Valemo-nos da oportunidade para manifestar 
a, Vossa _Exc_elência protestos de profundo res
peito. 

José Reinaldo Carneiro Tavares, Ministro 
de E$tado d-ºS Transportes; Luiz Carlos Bresser 
Gonçalves Pereira, Ministro de Estado da Fa
zenda; AnlbaJ Teixeira, Ministro de Estado .Chefe 
d;:1 __ Secretaria de Planejamento e Co_prdenação 
da Presidência da República. -

Em 29 de julho de 1987 

A Sua E:xcelência o Senhor -
DeputadO Pães de Andrade 
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dós 
Qeputados 
Brasilia-DF 

Exc_elentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a mensagem do E.X:Ce]entíssimo Senboi-- Presiden
te da República, acompanh.3da de exPosição de 
mofivos--dos Senhores Ministros de Estado dos 
Transportes, da Fazenda e Chefe da Secretaria 
de -Pianejamento e CoordenaÇã'á'-da -:Presidência 
da República, relativa a projeto de lei que "regula
menta a_ transferência de recursos do Imposto 
Sobre Transportes- IST, e dá outras- providên
cias". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestOs de elevada estima e consi
deração. 

Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Ga
binete Ovtl-

IEG!SUlÇÃO aTADA 
DECRETO-LEI N' 1.805. 

DE I 'DE OillUBRO DE I 980 
Dispõe .sobre a tran.sfel"êncla ~o.s Esta

dos, Distrito Federal. Tenitórlos e M.urú
ciplos das parcelas ou quotas-partes dos 
recursos tributários arrecadados pela 
União, e dá outras providências. 

__ O Prg~idente da República, no uso da atribuição 
-que lh~-confere o art 55, inciso II, da Constituição, 
e tendo em vista a conveniêncía de desburocra
tizar e descentralizar os mecanismos de tansfe
rêiicia dos recursos destinados aos Estados, Dis
trito Federal e Municípios, fortalecendo~Jhes si
multaneamente a estrutura financeira e a autono
mia administrativa, decreta: 

Art. 1 o A partir do mês de janeiro do exe~cício 
de 1981, ou do primeiro trimestre do mesmo 
exercido, no caso_ de recolhimento trimestra1, as 
parcelas ou quotas-partes dos recursos tributários 
arrecadados pela União e destinados aos Estados, 
ao Distrito Federal, aos Territórios e 00s Munlcí
!)ios ser-lhes-ão-automatlcamente entregues pelo 
Banco do Brasil S.A, observados os percentuais 
de distribuição ou índices de rateio definidos pelos 
órgãos federais competentes. 

Parágrafo único. O.disposto neste artigo apli
ca~se às parcelas ou quotas-partes relativas às 
seguintes transferências: 

a) Fundo Rodoviário Nacional - _FRN; 
b) Taxa Rodoviãria Única -TRU; 
c) Adicional do Imposto Único sobre Lubrifi

cantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos -:
IULCLG; 

d) Imposto Único sobre Energia Elétrlca -
IUEE: . - - -

DECRETO-LEI N' 1.833. 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980 

Extingue a vinculação a categorias 
económicas na apllcação. pelos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municí
pios. de recursos tributários traiiSferldos 
pela União, e dá outras providências. 

O Presidente daRepública, no usç)_ da atrlbL!_ição 
que lhe confere o _art. 55. item U~ da ConstitUição, 
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tendo em vista o disposto na Emenda Constitu
cional n~ 17, de 2 de dezembro de 1980, e rio 
Decreto-Lei n~ 1.805, de 1~' de outubro de 1980, 
e consoante os objetivos do Programa Nadonal 
de Desburocratização; decreta: 

Art. )9 São acrescentadas ao parágrafo único 
do art. )9 do Decreto-Lei n9 1.805, de I o de outubro 
de 1980, três alíneas, na forma abaixo: 

"Art. )9 ............... ________ _ 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se às parcelas Ou quotas-partes relati
vas às seguintes t:tansfer~ncias: _ _ 

f) Fundo de Particípi:lção-dos_E;stados, do 
Distrito Federal e dos T e_rritórios - FPE; 

g) Fundo de Participaçã-o dos Municipios 
-FPM; 

, h) Fundo Especial- FE." ~ __ 
Art. 29 O art. 39 do Dec(gtcrl,ei fl9 1.805, de 

1980, passa a vigorar com _a s_eguinte redação: 
"Arl 39 Na aplicação dos re.ç_u_rsos pro

venientes das parcelas ou quotas-partes de 
que trata este de<:reto-lei, os _Estados, o Dis
trito Federal, os Territ9riÕ:s e qs. M1,.1nidpiçs 
respeitarão exclusivamente ;;~s vinculações ~ 
funções de Governo prevista na legislação 
específica, observadas _as peculiaridades lo
cais e as normas, diretrizes e p!joridades esta
belecidas pela Presidência da República. 

§ 19 Ficam extintas, a partir de 19 de ja
neiro de 1981, as vinculações a categorias 
etonômi<!as (art12, Lei n9 4.320, de 17 de 
março de !964). -

§ 29 O orçamento elaboraçlo conforme 
a Lei n~' 4.320, de 17 de março de 1964, 
e com observância do disposto neste artigo, 
constituirá, uma vez aprovado pelo Poder Le
gíslatívo competente, prova da adequada 
destinação dos recursos à sua_ vi_nculação a 
funções de governo. 

............................. ---·--~-. 
DECRETO-L.EJ N• 859, 

DE 11 DE SETEMBRO DE 1969 

Mantém a destinação prevista no art.. 
16 do Decreto-Lei n' 61, de 21-11~66, 
para apUcação na infra-estrutura aero
náutica e dá oubas providências. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exén;ito 
e_da Aeronáutica Militar, usando das atribuições 
que lhes confere o ~ 19 do Aio Jnstituciona1 n~' 
12, de 31 de agosto_ de_ 1969,-·combinado oorp 
o § 19 do art. 2~' do Ato lnstitudonal n~' 5, de 
13 de dezembro de 1968, 

Considerando a necessidade de assegurar a 
exe_cução do Plano Naciona1 de Viação no" tocante 
ao desenvolvimento da infra-estrutura aeronáu
tica, a fim de_ satisfazer às exigências técnicas re
queridas pela evolução da aviação, decretam: 

Art. 1 ~ Fica mantida, a partir de 1970, a desti
nação de 4% (quatro por cento) das quotas do 
Fundo Rodoviário pertencente ao Departamento 
Nacional de Estradas de Rodag~!ll e aos órgãos 
rodoviários dos Estados e do Distrito_ federal, pre
vista no art 16 do Decreto-Lei n9 61, de 21 de 
novembro de 1966, para aplicação na construção, 
melhoria, pavimentações_ e instalações de aeró
dromos, aeroportos, inclusive em acessos rodo
viários, e na implantação e manutenção dos siste
·mas de segurança das operações de proteção 
~vôo. 
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· Art. 2~ . Os r'eC:ursds- éorfeSpOndentes à_ per
'c'êntagerrl de que trata -o artig'o' ahterior integrârão 
o Fundo Aeroviário e serão aplicados na exetução 
do Plano 1\eroviário Naciona1, na fOrma coriStãhte 
do Decreto-Lei no 270;de 23.de fevereiro de-1967. 
- Art 39 O inci$0 1 do § -1 ~ do artr 39 do DeCre

to-Le_i n~ 343, de 28 de dezembro de 1967, altera
do pelo Decreto-Lei -n~ 555, de 25_de-abrll de 
1969~ passa a vigorar com a _s_eguinte redação~ 

"Art. 3' ------.... : .. .:.---:... .. ...-.:: .. : . ..'. .. :--··· 
§ 1• .............. - ... .c. • ...:.....: .............. ___ __ 
1-a percentagem Pertencente ao Fundo 

Rodoviário Nacional, nos- te_nnos do artigo 
aritcilor; da seguinte fonna: -

1.1-à conta e ordem· do Departamento 
Nacional de Estradas-de Rodagem, 
70,64179,5%, para distnbuição como se-gue: 
_ a) Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem- 37,92/76,64%; 

b) Estados e Distrito Federal -
30,72/76,64%; 

. cl_Municfpios - 8,0n6,64%. 
_ 1.2-à conta e ordem do Ministério da Ae

ronáutica, para crédito do Fundo Aeroviário 
- 2,86179,5% ... 

Art. 4? As disposições deste decreto-l~i -tor
nar-se--ão efetivas a partir de 19 de janeiro _de 1 ~70. 

Art 59 Este decreto-lei entrará em vig_o~ na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

·Brasília, 11 de setembro de-1969; i489 da"~de
pendência e 81 9 da República.- AUgusto Ha
mann Rademaker GrünewaJd - AuréUo de 
Lyra Tavares - Márcio de Souza e MeDo -
Antônio Delfim Netto - Mário David An-
ilreazza - HéUo Beltrão. · 

DECRETO-LEI N• 1.524, 
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1977 

-Dispõe sobre as tarifas doS transpo..., 
teS aéreos domésticos. 

-- O Presidente da ReJ)óbUca, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 55, Item li, da Constituição, 

Decreta: 
Art. 1~' A partir de 16 de fevereiro de 1977, 

as tarifas de transporte aéreo doméstico serão 
acrescidas de um adicional de 10% (dez por cen-
to). . 

Art. -29 O produto da cobrança do adicional 
referido no artigo anterior destinar-se-á ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento - FND, para apli-
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cação nos termos da Lei n" 6.093, de_29 de agosto 
de 1974, preferencialmente em beneficio do setor 
aeroportuário. _ _ . 

Par_âgrafo único,__ o Ministro da e-azenda;--em 
ait:i_ci.tlaçáo Com ó _Ministro da Aeronâutic~. ado
tãrâ as Piovidêridas que fOrem hecêssárias para 
qUe b 'pi-Oduto da arrecadação seja <:reditado ao 
FND na medida em que esta se efetive. 
~ Art. 39 Este- deçreto-lef entrará. em vigoi- na 

data de sua-publicação, revogadas as disPosições 
em contrá_rió.- · · - -

BraSilia, 14 de fevereiro de 1977; 156° da Indé
pendência _e 89? da República. - ERNESTO 
GEISEL - Mário Henrique Slmonsen - J. 
Araripe Macedo- João Paulo dos Reis V e· 
Doso. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA. 
· ~N• 38, de 1987 

(N' 29/87, na Casa de origem) 
De iniCiativa do Sr. Presidente da_Repúbli<:a _ 

Cria cargos na Procuradoria Regional- do 
Trabalho da 15• Região, em Campinas, São 
Paulo, e dá outras providências. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criado um c::ar_go, em comissão, 

de ProC:Lirãdor Regional do Trabalho da 15' Re
gião da Justiça do_Trab:~_lbo, cóc;lig_Q PAS_-101.4, 
a ser exercido por Procurador do Trabalho de 
Segunda Categoria. 

Art. 2o Fic:am criados no quadro de_ pessoal 
da Procuradoria Regional da Trabalho da 15° Re
gião os cargos constantes do Anexo I desta_ ~~~ 
a serem providos mediante concurso público, na 
forma da legislação pertinente. 

Art. 39 Os 4 (quatro) cargos da categoria fun· 
dona] d_e Té<;nico de Administração, código PRT-
1.5'-NS-923, do Grupo~Outras Atividades d..e Nível 
Superior, PRT-15'-NS-900, çriados pelo parágrafo 
único do art. 24--da Lei n9 7.520, de 15 de julho 
de 1986, na forma do Anexo li daquela Lei, pas
sam a ser_ denominados de cargos_ de Adtl)inls
trador~ 

Art. 4" O Poder Executivo fica autorizado a 
abrir créditos especiais para atender às despesas 
decorrentes desta le~ a serem co~gnados em 
favor do Ministério Público da União junto à Jus
tiça do Trabalho. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em con
trário. 

ANEXO! 
(Lei n• , de de de 198 ) 

Procuradoria Regiot:aa-1 do Trabalho da 15• Região- CampinaS:_ SP 
QUADRO PERMANENTE 

~GRUPOS CATEGORIAS CÓDIGO 
FOI'ICIONAIS 

Outras Atividades de Nível 
Supeiiof (PRTct5•-NS-900) 

Serviços Auxiliares 
(PRT-15•-SA-800) 

Outras Atividades de Nível 
Médio (PRT-15•-NM-1000) 

Serviços de Transporte 
-Oficial e Portaria 
PRT-15•-TP-1200) 

AssiStente Sç:.cial 

DaWógrafo 

Auxiliar Operadona1 
de SeiVIços Diversos 

Motorista Oficial 
-Agente de Portaria 

PRT-15•-NS-900 

PRT -15•-SA-802 

PRT-15•-NM-1000 

PRT-15•-11'-1201 
Í'RT :1s•:'[p. Í 202 

l'I'DE 
CARGOS 

01 

O! 

01 

O! 
· ·o4· 
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MENSAGEM N• 64, DE 1987 

EXcelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nostennos do artigo 51 da COristituiçâo Fede
ral, tenho a honra de submeter à elevada delibe
ração de VossaS E'xéelências, cicomparihado de 
exposição de motivos do Sehhor Ministro de Esta
do da Justiça, o anexo projetO de lei qtie "cria 
cargos na Procuradoria Regional do Trabalho da 
15' Região, em Campinas, 5ao Paulo, e dá outras 
providências". · ' ' ' · 

Brasília, 23 de março de f987. ~José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DN 00033, DE 
30 DE JANEIRO DE 1987, DO SENHOR 
MINISlRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor_ Presidente da Repú
blica: 

Acolhendo proposta do douto Procurador-Ge
ral da Justiça do Trabalho, tenho a honra de 
submeter à elevada consideração de Vossa Ex
celência, com vistas ao Congresso Nacional, o 
anexo projeto de lei que visa criar cargos na 
Procuradoria Regional do Trabalho da 15~ Re
gião, em Campinas-SP, e dá outras providências. 

A medida se impõe em face de a Lei nç 7 .520, 
de 15 de julho de 1986, que Criou a 15~~eg1ão 
da Justiça do Trabalho, com sede em Campi
nas-SP, e os respectivos Tribunal Regional do 
Trabalho e Procuradoria Regional do Trabalho, 
não ter previsto os cargos mais adiante incli· 
cados. 

O artigo 19 do projeto em causa prevê a cria· 
ção do cargo em comissão d_e Procurador Re
gional do Trabalho da 15' Região, código 
DAS-101-4, a exemplo das demais Procurado· 
rias Regionais, uma Vez que o Anexo II, segunda 
parte, da referida Lei n9 7.520/86, Omitiu tal c ar· 
go. 

A inidativa em tela, no artigo 29 - Anexo 
I, propõe a criação de alguns cargos no Quadro 
de Pessoal da nova Procuradoria Regional, com 
as justificativas a seguir transcritas: 

"O número de cargos de Assistente Ser 
cial proposto é insuficiente, considerando-se 
o volume de trabalho do órgão regional, ila
ção que se tira do que c_onsta da exposição 
de motivos que acompanha o projeto de lei, 
no que respeita à demanda da população 
prevista para a região a ser criada. 

Sobre os cargos de Agente Administrativo 
e de Datilógrafo, com base no dimenstona
mento das atMdades da Procuradoria Regio
nal a ser instituída, os números de cargos 
destas categorias funcionais, que melhor 
atenderão às necessidades do servlço, serão, 
respectivamente, de 10 (dez) e 16 (dezes
seis). Quanto aos Agentes Administrativos, 
um auxiliará diretamente o Secretário Regio
nal, um exercerá a função de Chefe da Seção 
Processual e um a de Chefe da Seção de 
Apoio Administrativo. Os dois restantes serão 
lotados um em cada uma destas Seções. 
No que respe[ta aos 16 (dezesseis) Dat:iló
grafos propostos, destinam-se aos trabalho_s 
de datilográfia dos pareceres dos Procura
dores, na proporção de um Datilógrafo para 
dois dos 22 (vinte e dois) Procuradores da 
lotação do órgão (excluído o Procurador Re-
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gional). Os de-mais 5 (cinco), serãO lotados 
da seguinte forma; dois na Seção Pro.cessl!Ç31, 

_ dois na Seçáo _de Apoio Administrativo e Lim 
- ho Gabínete do Procurador Regional. 

Propõe-se ainda a ·criação de dois, em vez 
de apenas um cargo de Auxiliar Operacional 
de Serviços Diversos, visto·que lhes _cabe fa
zer a limpeza das insta1ações de toda a Procu
radoria Regional, além dos trabalhos de con
.servação de móveis e insta1ações, como pe
Quenos consertos e ~erviços artesanais sim
ples (não_especializados). 

No que concerne aos cargos de Motorista 
Oficial, o núméro proposto é ins_uficiente, 
considerando-se o ·volume de trabalho do 
.órgão regional, principalmente o referente ao 

. -transporte de processo ao Tribunal Regional 
do Trabalho e à locomoção dos Procura· 
dores para os locais de realização de apura-

.~ c;çõ_es de eleições sindicais, mesas-redondas 
·com representantes de sindicatos e também 
para sua participação nas Sessões _das Tur_
mas e do Pleno do Tribunal Regional do Tra
balho. Assim, propõe-se a criação de três 
em vez de dois cargos, de Motoris_ta Oficial. 

Por derradeiro, propõe-se ainda a alteração 
do número de Agentes de Portaria, de quatro 
p"afa cinco, pór- quanto não só a estrutura 
administrativa da Se-cretaria Regional, como 
o volume de processos que tramitarão na 
Procuradoria e_ o .número de Pro~r~dores 
a que terão que atender, exigem que os Agen
tes de Portaria $ejam numa quantidade míni
ma de cinco." 

No artigo 39 pretende--se corrigir equívoco; a 
denominação atual do antigo cargo Técnico de 
Administração, no Serviço Público Federal, é de 
Administrador. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República, ouvida sobre a proposta em causa, 
na<la-féVe "a opor à solicitação apresentada, uma 
vez que se verificou ter havido omissão dos cargos 
na Lei n<:> 7.520/86, e os reflexos financeiros serão 
mínimos em relação à previsão dos gastos de 
p-essoal" 

Ex positls, em face do estabelecido nos arts. 
57, item IL e 43, item V, da Constituição, subme
tido à elevada apreciação de Vossa Excelência. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vopsa 
Excelência protestos do meu profundo respeito. 
- Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro 
da Justiça. 
Aviso n9 65-SUPAR. 

Em 23 de março de 1987 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro-5ecretário da Câmara dos 
Deputados 
Brasília-DF. 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a Mensagem do E :.celentissimo Senhor Presiden
te__da República, a :ompanhada de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, 
relativa a projeto de lei que "cria cargos na Procuw 
radoria Regional do Trabalho da 15~ Região, em 
Campinas, São Paulo, e dá outras providências". 

AproVeito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside-
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ração. -Marco Maclel, Ministro-Chefe do Gabi
nete CIVil. 

LEGISÍAÇÃO OTADA 

LEI N• 7 520, DE 15 DE JULHO DE 1986 

Cria a 15' Região da Justiça do Traba
lho, institui a c:OJTeSpondente Proc:ma· 
doria-Geral do Ministério Público da 
Clnlão junto à Justiça do Trabalho e dá 
outras proviclflnclas. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nadona1 decreta 

é -e~rsandono a ~gujnte Lei: 
Arl 19 Fica criada, por esta Lei, a 15~ Região 

da Justiça do Traba1ho, abrangendo a área territo
rial definida no § 2~> deste artigo, e, com jurisdiçao 
sobre ela, o Tribunal Regional do Trabalho da 
159 Região, com sede em Campinas, no Estado 
de São Paulo. 

§ 1 ç Fica alterada a divisão jurisdicional esta
belecida no art. 64 7 da Consolidação das Leis 
do trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de }9 de maio de 1943, passando a 2• Região 
da Justiça do trabalho a abranger apenas o muni
clpio da capital do Estado de São Paulo, e os 
municipios de Arujá, Barueri, Biritiba"-Mirim, Caiei· 
ras, Cajamar, Carapicwba, Cotia, Cubatão, Diade
ma, Embu-Guaçu, Ferras de Vasconcelos, Fran· 
cisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Gua
rujá, Guarulhos, ltapecerica da Serra, ltapevi, lta
qüaqüecetuba, Jandira, J uquitiba Mairiporã, 
Mauá, Mogi das CíiiZeS, Osascõ, Pirapora do Bom 
Jesus, Poá, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rlo Gran· 
de da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana 
de Pamaiba, Santo André. Santos, São Bernardo 
do Campo, São Caitano do Sul, São Vicente Suzaw 
no e Toboão da Serra. 

§ 29 A 15• Região da Justiça do Trabalho com
preende a área do Estado de São Paulo não abran· 
gida pela jurisdição estabelecida no parágrafo an
terior para a 2• Região 

Art. ~ O Tribunal Regional do Tra_balho da 
1.5!' Região será corraposto de 15 (quinze) juízes 
togados, de investidura vitalícia, e de 8 (oito) juízes 
classistas, de investidura temperaria, representan
tes, paritariamente, dos empregadOs e dos empre--
gadores. -

Parágrafo únicO: Ao número de juizes classis
tas corresponderá igual número de juízes suplen
tes.-

Arl 39 Os juízes togados serão escolhidos: 
I-9 (nove), dentre juizes do trabalho presi

dentes de Juntas de Conciliação e julgamento 
sediadas no Estado de São Paulo, por antigüidade 
e merecimento, alternadamente, assegurada pre
cedência à remoção dos atuais juízes do Tibunal 
Regional do Trabalho da 2• Região, oriundos da 
carreira de magistrado; 

U- 3 (três) dentre integrantes do Ministério Pú
blico da União, junto à Justiça do Trabalho, asse
gUrada pre:CéCfência à remoção dos atuais juízes 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região, 
oriundos desse Ministério Público; 

lll-3 (três), dentre advogados no efetivo exer
cido da profissão, assegurada precedência à re
moção dos atuais juízes do Tribunal Regional do 
Traba1ho da 2' Região, da mesma origem. 

§ }9 As remoções previstas no incisos I, II e 
m deste artigo deverão ser requeridas no prazo 
de 20 (vinte) clias, contados da vigência desta 
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Lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Traba
lho da 2~ Região, que emitirá os competentes ates 
de provimento, depois de tomadas as providên
das do parágrafo seguinte. 

§ 2'1 D_econido o prazo previsto no parágrafo 
anterior, o Tribunal Regional do Trabalho -da 2• 
Região, em sua composição_ ainda integra, pro
moverá, na forma da Lei, as medidas necessárias 
ao preenchimento, concomitante, dos cargos ain
da vagos na 15~ Região e daqueles que se verifica
rem vagos, no Tribunal Reglonal do Trabalho da 
2' Região, por motivo da remoçã.Q_ tratad~ no inci
so I deste artigo, concorrendo, em ambas as situa
ções, simultaneamente, os juízes do traPalho p_re
sidentes. de todas as juntas _de O::ma1iaçãQ e.lulga
mento sediadas _no Estado de São Paulo. 

Art. . 49 Os juízes representantes c_lasststas se
rão designados pelo Presidente da República, na 
forma dos arts. 6_84 e_689 __ da_Consolid~ção-c;las 
Leis do trabalho, dentre nomes constantes de lis
tas tríplices _organizadas pelas associações cte 
grau superior, que tenham sede no Estado de 
São PaUlo.. . .- _ . _ ---· 

Parágrafo único. O Presidente 4o Superior Ti
bunal do Trabalho, dentro de 1 O (dez) dias, conta
dos da publicação dasta Lei, m~Qda~á publicar 
edital, convocando as ass.,o_ç:i~_ções sindicais men
donadas neste artigo, para que apresentem, no 
prazo de 30 (trinta) dias, suas listas triplices, que 
serão _encaminhadas, pelo Tribunal SuPerior do 
Trabalho, ao Ministério da Justiça. 

Art. 5<? A posse dos juízes do Tribunal Regio
nal do trabalho da 15• Região dar-se-á perante 
o Presidente do Tribunal_ SuperiOr_pQ_ Trabalho, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publica
ção dos respectivos atas cle provimento, podendo, 
no entanto para tal fim, ser delegada competência 
ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2• Região ou a ju_iz mais anljgo eventualmente 
jâ removido. 

§ 1 <? lndependem de posse os juízes eventual
mente removidos, segundo o disposto no arl 39, 
assegurada, entre eles, a posição na ordem de 
antigüidade no Tribunal de origem. 

§ 21 Os juízes removidos entrarão em exer
cício perante o Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, em ato formal, çujo termo se lavrará 
em livro próprio. 

Art. 61 O novo Tribunal será instalado e ini
cialmente presidido pelo juiz togado mais antigo, 
devendo--se promover, no prazo de 10 (dez} dias 
e segunda o disposta na_Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional, a eleição do Presidente, do Vi<:e
Presidente e do Corregedor, que tomarão posse 
na mesma sessão, assim que proclamado o resul
tado. 

Parágrafo único. Não ocorrendo a hipótese de 
remoção, prevalecerão os critérios adotados para 
aferição de antiguidade pelo Tribunal Regional_ 
do Trabalho da 2• Região. _ 

Art. 79 No prazo de 60 __ (sessenta) dias, conta
dos de sua instalação, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 15~ Região- aprovará Seu Regimento 
Interno. 

Arl 89 Atk. a data da instalação do novo Tribu
nal, fica mantida a atual competência do Tribunal 
Regional do Trabalho ~ 2~ Região. 

§ 19 Instalado o TriQunal Regional do Traba~ 
lho da 15~ Região, o Presid~-n~ _do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 2• R~gião remeter-lhe-á todos 
processos oriundos do território sob jurisdição 

do novo Tribunal, que não tenham recebido visto 
do relator.- - · 
~ § 29 Os processos que já tenham recebido 

visto do relator ~rão julgados pelo_ Tribunal Re
gional do Trabalho da 2~ Região. 

Art. 99 Fica excluído da jurisdição da Junta 
de COnciliaÇão e Julgamento de Jacareí o Muni
cípio de Santa IsaOel, que passa a integrar a jurisdi
ção das Juntas de Conciliação e Julgamento de 
GuarUihos. da 2• Região de Justiça do Trabalho. 

Art. 10. Fica incluído na-Jurisdição da Junta 
de Cocillação eJu1gamento de Itapecerica da Ser
ra da 2• Região da Justiça do Trabalho, o Muni-
cípio -de Cotia. · --

Arl 11, Ressalvado o disposto nos arts. 99 e 
10 desta Lei, ficam mantidas as atuais áreas de 
Jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamen
to sediadas no Estado de São Paulo. 

Parágrafo únic::o. As alterações de Jurisdição 
a que se refeiem os arts. 9? e 1 O processar-se~ão 
a partir da instalação do Tribunal Regional do 
Trabalho da 15• Região. -

Art. 12. Compete exclusivamente ao Tribunal 
Re9ional do TrabaJho da2• Região processar, con
ciliar e Julgar os dissídios co\etivos nos quais_ este
jam envolvidos associações sindicais com base 
territorial no Estado de São Paulo, alcançada_pelas 
áreas de jurisdi~ão desse mesmo 'I:ibunal e do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15~ Região. 

Art. 13. Os juízes _do trabalho Presidentes de 
Juntas de ConcUiaçª_õ __ e_Julgamento que tenham, 
na data da publicação desta Lei, jurisdição sobre 
o território" da 15• Região, poderão optar por sua 
permanência no quadro da 2• Região, ou por sua 
remoção para o quadro da 15" Região. 

§ 11 A opção prevista neste artigo será mani
festada por escrito, dentro de 30 (trinta) dias, <:cm
tados da publicação desta Lei ao Presidente_ do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região e 
terá caráter irrevogável. 

§ 29 j0S)uizes do Trabalho presidentes de Jun
tas de C:óncniação e Julgamento que optaram 
n.aJQrma do caput deste artigo terão assegurados 
seus direitos a remOÇão e promoção, a medida 
que oconerem vagas na Região preferida, obser
vados os critérios legais de provimento. 

Art. 14. O Tribuna] Regional do Trablaho da 
1.5' Região terá a mesma competência atribuída 
aos Tribunais Re_glonais do Trabalho pela legisla
ção em vigor. 

Art. 15. As Juntas de Conciliação e JuJ_ga
mento e dema_is órgãos da Justiça do Trabalho, 
sediados no território desmembrado da 2• Região, 
ficélm transferidos, com seus funcionários e acer
vo patrimonial, para o Tribunal Regional do Traba
lho da 15• Região, sem prejuizo dos direitos adqui
rj_ÇQs.Jtrespeitadas as situações pessoais de seus 
juízes, vogais e servidoreli. 

§ 19 Os cargos e funções existentes na lota
ção do Tribuna] Regional do Trabalho ·da 2• Re
gião, a que se refere este artigo, ficam transferidos 
para o Tribunal Regional do Trabalho da 15~ Re
gião. 

§ 29 Os juk:es, vogais e funcion~rios, transfe
tidos na forma deste artigo, continuarão a perc_e_
ber venc::imentos e vantagens pelo Tribunal Regio
nal do Trabalho da2•Re_gião,atk. _que o orçamento 
consigne ao Tribunal criado por esta lei os recur
so_s necessários ao respectiVo pagamento. 

§ ~ Poderão ser aproveitados, no Quadro do 
_Pessoal_ do Tribunal ora criado, em cargos equiva-
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lentes, os servidores requisitados de órgãos da 
-Justiça do Trabalho ou dá. Administração Pública 
Federal, em exercício, nas unidades sediadas no 
território desmembrado da 2• Região, desde que 
haja coQco_rdânçja do órgão de origem. 

Art- 16. Os funcionários atualrnente em exer
cíciO !los 6rgãos_·coin juriSdl~o no térritóri9 da 
15' Região da Justiça· do Trabalho RQderão per:. 
mao_eç_er no Quadro de Pessoal da 2' Região, m~
diante Opção esáifu. e irretratáVel, manifestada ao 
Presidente do.Tribl,lnal Regional do Trabalho da 
2• Região, no prazo de 30 (trinta) diá.S, cóótádós 
da publiCãção desta lei. 

Parágrafo único. Os funcionários a qu-e se refere 
este artigo continuarão em ex.erdclo nas ~spec~ 
tivas unidades de lotação, ·até que sê viabilize seu 
reman€!jári1ent0 para a 2~ Região, sem prejuizo 
de seus direitos e vantagens. -

Art. 17. Fic:atn transferidos para a 15" Região 
da Justiça do Trabalho 25 (vinte e cirico) cargos 
de Juiz do Trabalho Substituto, atu-almente inte
grantes do Quadro da 2' Região da Justiça do 
Trabalho. 

§ 1 ~ Poderão os juízes substitutos da 2' Re
gião, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta lei, requerer remoção para o 
quadro do Tribunal Regional do Trabalho da 15' 
Região, até o limite do número de cargos previsto 
no caput deste artigo. 

§ 2~ A remoção a que se refere o parágrafo 
anterior terá car_áter irrevogável, não podendo o 
juiz removido concorrer a promoções na área de 
jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 
2• Região. 

§ 39 Ocorrendo a hipótese de remoções em 
número inferior a 25 _(vinte e cinco), os cargos 
destinados à 15~ Região, atê o limite fJXado no 
caput deste artigo, somente serão transferidos 
na opOrtunidade de suas respectivas vacâncias. 

Art. 18. Ficam criados 5 (cinco) cargos de 
Juiz do trabalho Substituto pata a 15• Região ·da 
Justiça do Trabalho, com vencimentos e vanta
gens fixados pela legislação em vigor. 

Parágrafo único. O Tribunal Regional do Traba
lho da 15• Região, no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua instalação, publicará edi
tal de concurso público de provas e títulos, para 
o provimento de cargos de Juiz do Trabalho Subs
tituto. 

Art 19. Além dos cargos e funções transfe
ridos ou criados por esta lei, ficam criados, no 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 15~ Região, os cargos cons
tantes do Anexo I. 

Art. 20._ oS Car9os de Assessor de Juiz, códi
go lRT 15a.DAS.102, são privativos de bacharéis 
em Direito, indicados pelos magistrados junto aos 
quais forem servir. 

Art. 21. Os cargos criados por esta lei, cons
tantes do Anex:Q_ r à exceção dos de Assessor 
de Juiz,- somente serão providos após a pÕsse 
do primeiro Presidente eleita do Tribunal Region.m 
do Trabalho da 15~ Região. 

Arl 22. Coffipete ao Tribunal Superior do 
Trabalho, através de seu Presidente e com a coo
peração do Presidente do Tii.bunal Regional do 
Trabalhp da 2• Região, tomar as medidas de natu
reza adminístrativa necessárias à instalação e ao 
funcionamento do novo tribunal. 

Arl 23. Fica criada, como órgão do Minis
tério Público da União junto à Justiça do Trabalho, 
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a Procuradoria Regional do Trabalho da 15' Re
gião, com a competência prevista na legisJação 
em vigor. 

Parágrafo único. A Procuradoria Regiona1 do 
Trabalho da 15• Região compor-se-á de 23 (vinte 
e três) Procuradores do Trablho de 2' Categoria, 
um dos quais será designado Procurador Regio
nal. 

Art. 24. Para atendimento da composição da 
Procuradoria RegionaJ do Traba1ho da 15' Região 
ficam criados 23 (vinte e três) cargos de Procu
rador do Trabalho da 2• Categoria, que serão 
preenchidas na conformidade da Jegis]ação em 
vigor. 

Parágrafo único. Ficam criado o Quadro de 
Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho da 
15• Região, na forma do Anexo II desta lei, cujos 
cargos, assim como os de provimento efetivo do 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 15• Região, serão preen· 

Número 

chidos de acordo com as normas legais e regula
mentares estabelec~das para os dqnais Tribunais 
e Procuradorias Regionais do Trabalho,- obser
vadds as disposições do § 29 do art 108 da Consti
tuição Federal. 

Art 25 O Ministério da Justiça, ouvido o Pro
curador-Geral da Justiça do Traba1ho, promoverá 
a instalação da Procuradoria Regional do Traba
lho da 15• Região. 

Art 26. O Poder Executivo fica: autorizado a 
.abrir créditos especiais ãté os limite~ de Cz.$ 
34.793.000,00 (trinta e quatro milhões, setecen
tos- e noventa e três mil cruzados) e Cz$ 
4.224.200,00 (quatro milhões, duzentos e vinte 
e quatro mil e duzentos cruzados), para atender 
às -:respeCtivas despesas iniciais de organização, 
instalação e funcionamento do Tribunal Regional 
do Traba1ho da 15• Região e da Procuradoria Re
gional do Trabalho da 15• Região. 

-§ 1 ~ Os çréditos a que se refere este artigo 
serão consignados, respectivamente, em favor do 

CARGOS EM COMISSÃO 

Cargo 

Secretário Regional 
FUNÇÕES 

Número 
Grü.po: Direção e Assistênda Intermediárias 

Cargo 

Secretario Administrativo 
Chefe da Seção Processual 
Otefe da Seção de Apoio Administrativo 

ANEXO I 
(Lei n• 7.520, de 15 de julho de 1986) 

Tribunal Regiona1 do Trabalho da 15• Região 
CARGOS EM COMISSÃO 

Número 

1 
1 
I 
I 
4 
4 

23 
12 
2 

II 

Grupos 

Cargo 

Secretário-Geral da Presidência 
Diretor-'Geral 
Secretário do Tribunal 
Secretário da Corregedoria 
Diretor de Secretaria 
Secretário de Tunna 
AssesSor de Juiz 
Assessor 
Subsecretário do Tribun.il 
Diretor de Serviço 

QGADRO PERMANENTE 

Categorias 
Funcionais 

Atividades de Apoio Judiciário 
Superior (TRT.15,_;020) 

Técnico Jucüdário 
Auxiliar Judiciário 

Otittas Atividades de Nível 
Superior (TRT.15•--900) 

Agente de Seg. Judiciário 
Atendente Judiciário 
Taquígrafo Jüdiclário 

Médico 
Psfcólogo 
Odontólogo 
Assistente Social 
Bibliotecário 

l"t"de 
Cargos 

72 
107 
35 
17 

6 

3 
2 
2 
3 
I 

Tribunal Superior do Trabalho e do Ministério Pú
blico da União junto à Ju$tiç_a do Trabalho. 

- § 29 Para atendimento das despesas decor
rentes da abertura dos créditos especiais autori
zados neste artigo, o Poder ExecutivO Poderá can
celar dotações consignadas no orçamento da 2• 
Região da Justiça do Trabalho, destinadas ades
pesas que seriam realizadas pelas Juntas de Con
ciliação e Julgamento sediadas na área desmem
brada, ou outras dotações orçamentárias, bem 
como utilizar dotações orçamentárias do Minis
tério da Justiça. 

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art· 28. Revogam-se as disposições em con
trário. 

Brasília, 15 dejuJho de 1986; 165~ da Indepen~ 
dência e 9& da República. - JOSÉ SARI'IEY 
-Paulo Brossard - Almir Pazzlanotto Pln• 
to. 

Códlgo 

PRT-15•-DAS-10.1 

Códlgo 

PRT.15~DAI-111.1 
PRT.I5•-DAI-111.3 
PRT.I5•-DAI-111.3 

Códlgo 

TRT.I5•-DAS-101 
TRT.I5•-DAS-101 
TRT.IS•-DAS-101 
TRT.I5'-DAS-IOI 
TRT.l5'-DAS-101 
TRT.l5'-DAS-IOI 
TRT.I5•-DAS-l 02 
TRT.I5•-DAS-102 
TRT.I5•-DAS-IOI 
TRT.I5•-DAS-IOI 

Código 

TRT.!5•-021 
TRT.IS•-023 
TRT.15'-024 
TRT.IS•-025 

.TRT.IS•-026 

TRT.15•-901 
.TRT.lS•-907 
TRT. 1 5'-909 

.TRT.lS•-930 
TRT.I5•-932 
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ANEXOU 
(Lei n• 7.520, de 15 de julho de 1986) 

Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho da 15~ Região 
QUADRO PERMANENTE-

Grupos Categorias C6dlgo I'!• de 
Funcionais Cargos 

Outras Atividades de Nível _o Técnico de _Administração PRT.l5•-NS-923 4 
Superior (PRT.I5•-NS-900) ASsistente SqciaJ 

B-ibliotecário 
PRT.l5•-NS-930 I 
PRT.! 5'-NS-93~ I 

ServiÇos Auxiliares Agente Administrativo PRT.ISO-SA-801 12 
(PRT.ISO-SA-800) Datil6grafo PRT.ISO·SA-802 12 

Outras Atividades de Nível Aux. Operac. ~[V. Div_ersos PRT.]5•-NM-1006 
Médio (PRT.15•-1000) Agente de M-eC:ariizilÇão- e de 

PRT.i5•:NM-1043 Apoio 1 
Serviços Jurídicos 
(PRT.ISO-SJ-1100) ASsistente Jurídico PRT.ISO-SJ-1102 2 

Serviços de Transporte Oficial Motorista Oficial PRT.15•CTP-1201 2 
e Portaria (PRT.I5•-TP-1200) Mente de Portaria PRT.15'-1202 4 

Artesanato - Artífice de Estrutura de 
(1RT.I5'-700) Obras e Meta1urgia TRT.15•-701 3 

Artífice de Mecânica TRT.I5'-702 3. 
Artífice de Eletricidade e 
Coffiun!Cãções TRT.I5•C703 3 
Artífice de Carpintaria e 
Marcenaria TRT.IS•-704 3 

Outras AtMdades de Nível Auxiliar de Enfermagem TRT.I5'-I 00 I 2 
Médio (TRT.I5•-1000) T~lefonista __ TRT.I5•-1 044 4 

Serviços de Transporte Oficial 
e Portaria (1RT.I5'-1200) -~- ~_nte de Portaria TRT.IS>-1202 15 

(Será incluído, oportunamente, em arde~ do Dia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 39, de 1987 

(ri• 161/87, na Casa de origem) 
(Do Tnbuna1 Federai de Recursos) 

Altera o art. 4' da ~ n9 7 .562, de 19 
de dezembro de 1986, que inclui a Cate
goria Funcional de lnspetor de Seguran
ça Judic:lária no Grupo-Atlvidades de 
Apolo Judlclárlo do Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Federal de Re
cursos e dá outras provid&lclas. 

O Congresso Nacional çJe_creta: 
Art. 1" o art 49 da Lei n? 7.562, de 19 de 

dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"Art 49 Ao primeiro provimento das car
gos de Inspetor de Segurança Judtciária con
correrão, por progressão funcional, observa
das as normas regulamentares a respeito, 
os ocupantes de cargos efetivos da Categoria 
Funcional de Agente de Segurança Judiciá
ria, em 19 de dezembro de 1986, e, por trans~ 
formação, mediante critério seletivo a ser re
gulamentado pelo Trlbuna1, os ocupantes de 
cargos efetivos de Auxiliar Judkiário, na data 
da Lei n9 7 .562, de 19 de dezembro de 1986, 
egressos da Categoria Funcional de Agente 
de Segurança Judiciária, a partir de 22 de 
junho de 1981, ou que, procedentes de ou
tras categorias. exerciam atribuiçõ_es idênti-

cas às daquela, desde 18 de março de 1974 
até 19 de dezembro de 1986, dispensada 
a exigênCia do parágrafo único do art 3'~' 

§ 1? Após o primeiro provimento, desti
nar-se-á 1/3 (um terço) das vagas, regtstra
das na Categoria Funcional de Inspetor de 
Segurança Judiciária, ao ingresso da dien~ 
tela mencionada no artigo anterior, o~Ser
vados os critérios ali focados. 

§ 29 O disposto no caput deste artigo 
aplica-se aos aposentados no que couber." 

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

Art. Y' . Revogam-se as disposições em con-
trário. - -

MENSAGEM N• 6/GP/67 

Em I O de junho de 1967 
A Sua ExceJênc:ia o Senhor 
Deputado Ulysses Guimarães 
Dignfssimo Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa 

Excelência, de conformidade com o estabelecido 
n_os artiQ?_S 56 e "115, indso II, da Co_nstituiç:ão 
Federal, e em cumprimento à deliberação da Cor
te no tocarite ao -aSSUnto, o anexo anteprojeto 
de lei, bem comq justificativa pertinente, dispondo 
sobre alteração do artigo 4? da Lei n9 7 .562, de 
19 de dezembro de 1986; que incluiu a Categoria 
Funciona_l __ de Inspetor ~e_ SeQUranÇa Judiciária, . 

no Grupo~Atividades de Apoio Judiciário do Qua-
dro Permanente da Secretaria do Tnb_uo~_,. __ _ 

Valho-IT)e dq ensejo- pai"a apresentàr a Vossa 
Excelência protestos de consideraç;lO e apreço. 
-Ministro Lauro Leitão, Presidente _do Tribunal 
Federa1 _d~ Rec:;U!Sos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.562, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986 

Jriclul-a Categoria Funcional de lnspe .. 
tor de Segurança Judfdárfa no Grupo-
Atlvidades de Apolo Judiciário do Qua .. 
dro Permanente da Secretaria do Trlbu· 
nal Fede_ral de Recursos, fixa os respec· 
tlvos valores de vendmento e dâ outrãs 
prcJV!dêncl~. 

.......... ~..,.,.--···---···--.-·-~ ............... W< 

Art. --49 Ao primeiro provimento dos cargos de 
Inspetor de Segurança JudiCiária, nos limites da 
lotação fixada, concorrerão, por progressão fun
cional, observado o disposto na regulamentação 
espeCffica,- os· Agentes de Segurança- Judiciária, 
Casse Especial, do Grupo-Aôvidades de Apoio 
Judic:iário da Secretaria do Tribunal Federal de 
Recursos e do Conselho da Justiça Federal, obe
dedda a escolaridade faxada no parágrafo único 
do artigo anterior. 
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1 ANEXO I 
(Art. 2' da Lei D' 7 .562, de 19 de dezembro de 1986) 

REFERtNCJA DE VENCIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS. 

Grupo 
Categoria 
Funcional Código 

Referências de Vencimento 
ou Salário por Classe 

Apoio Judiciário 
(TFR-A-020) 

lnspetor de Segurança 
Judiciária 

TfR.AJ.Q20 Classe Especial- NS 22 a 25 
Oass_e B -NSJ6a21 
Oasse A -NS10_al5 

ANEXO I! 
(Art. 7• da Lei n• 7.562, de 19 de dezembro de 1986) 

Grupo 
Categoria 
Funcional 

Apoio Judiciário 
(TFR-AJ-025) 

Agente de Segurança 
Judiciária 

LEI N9 5~645, 
DE 1 O DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece dlretrfzes para a classlftca
çáo de cargos do Serviço CMI da (Jnlão 
e das autarquias federais, e dá outras 
providências. 

Art. 1"' A Classificaçao de cargoS do SerViço
Civil da União e das autarquias federais obedecerá 
às diretrfzes estabelecidas na presente lei. 

Art. 29 Os cargos serão classificados como 
de provimento em comissão e de provimento efe
tivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes 
Grupos: 

De Provimento em Comissão 
I-DireçãO e Assessoramento Superiores 
De Provimento Efetivo 
H-Pesquisas Científica e Tecnológica 
DI- Diplomacia 
IV -Magistério 
V- Polícia Federal 
VI-Tributação, Arrecadaçao e Fiscalização 
VD- Artesanato 
VIII -Serviços Auxiliares 
IX- Outras atividades de rúvel superior 
X-Outras ativídades de nível médio. 

Art. 39 Segund6 a Correlação e afinidade 
natureza dos trabalhos ou o nível de conheci
mentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias 
atividades, compreenderá: 

1-Direção e Assessoramento Superiores: os 
cargos de direção e assessoramento superiores 
da administração cujo provimento deva ser regido 
pelo critério da conf~ança, segundo for estabe
lecido em regulamento; 
n-pesquisa científica e tecnol6gica: os cargos 

com atribuições, exclusivas ou comprovadamen
te principais, de pesquisa científica, pura ou apli
cada, para cujo provimento se exija diploma de 
curso superior de ensino ou habilitação legal equi
valente e não estejam abrangidos pela legislação 
do Magistério Superior; 

m- diplomacia: os cargos que se destinam a 
representação diplomática; 

IV- magistério: os cargos com atividades de 
magistério de todos os rúvels de ensino; 

V- Polícia Federal: os cargos com atribuições 
de natureza policial; 

Código 

TFR·AJ-025 

Referências de Vencimento 
ou Salário por Classe 

Classe Especial - NM 32 -a 35 
Classe B - NM 28 a 31 
Gasse:A -NM24a27 

VI- tributação, arrecadação e fiscalização: os 
cargOs com atividades de tributação e fiSCa1ização 
de tributos federais; 

VD- artesanato: os cargos de atividades de na
tureza permanente, principais ou auxiliares, rela
cionadas com os serviços de artífice em suas vá
rias modalidades; 

VIII- serviços auxiliares: os cargos de ativida· 
--des-_ádin_inistrativas em gera1, quando não de nível 

superior; 
IX-outras atividades de nfvel superior: os de

mais cargos para cujo provimento se exija diplo
ma· de curso superior de ensino ou habilitação 
legal equivalente; 

o x.:.:::outras atividades de nível médio: os de
mais cargos para cujo provimento se exija diplo
ma ou certificado de conclusão de curso de grau 
médio ou habilitação equiva1ente. 

Parágrafo único. As atividades relacionadas 
com transporte, conservação, custódia, operação 
de- elevadores, limpeza e outras assemelhadas se

---rão, de preferência, objeto de execução indireta, 
mediante. cont;J:.,.to, de acordo com o art 1 O, § 
7•_do_decreto·Lei n• 200, de 25·2·67. 

Art. 4? Outros Grupos, com características 
pr6prias, diferenciados dos relacionados no artigo 
anterior, poderão ser estabelecidos ou desmem
brados daqueles, se o justificarem as necessida
des da administração, mediante ato do_ Poder Exe-
cutivo. 

.Art. 59 Cada Grupo terá sua pr6pria escala -
de nível a ser aprovada pelo Poder Executivo, aten
dendo, primordia1mente, aos seguintes fatores: 

1- importância da atividade para o desenvol
vimento nacional; 

Ü-CQmplexidade e responsabilidade das atri
buições exercidas; e 

m- qualificações requeridas para o desempe
nho das atribuições. 

Parágrafo único. Não haverá correspondência 
entre os níveis dos diversos Grupos, para nenhum 
efeito. 

Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais 
obedecerão a critérios seletivos, a serem estabe_
lecidos pelo Poder Executivo, associados a um 
sistema de treinamento e qualificação destinado 
a assegurar a permanente atualização e elevação 
do nível de eficiência do funciona1ismo. 

Art. 79 O Poder Executivo elaborará e expe
dirá o novo Plano de Oassificação de Cargos, 

Outubro de 1987 

total ou parcialmente, mediante decreto, obser-
vadas as dispos!ções desta lei. __ .. 

Art. ao A implantação do Plano será feita por 
órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual 
se levará em conta preponderantemente: 
I-a implantação prévia da reforma admirjs

trativa com base no Decreto-Lei n9 200, de 
25·2·67: 

H- o estudo quantitativo e qualitativo da lota
ção do_s órgãos, tendo em vista a nova estrutura 
e atribuições decorrentes da providência menCiO
nada no item anterior; e 

m-a existência de recursos orçamentários pa· 
ra_fazer face às respectivas despesas. 

Art. 9? A transposição ou transformação dos 
cargos em decorrência da sistemática prevista 
nesta lei, prOCessar-Se-á gradativamente conside
faitdO:-se-ãs_iiecessidades e conveniências da. Ad
ministração e, quando ocupados, segundo crité
rios seletivos a serem estabelecidos para os car
gos integrantes de_ cada Grupo, inclusive através 
de treinamento intensivo e obrigatório. 

Art. 1 O. O 6rgâ0 ·central do Sistema de Pes
soal expedirá as normas e intruções necessárias 
e coordenará a execução do novo Plano, a ser 
proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da 
Presidência da República e autarquias, dentro das 
respectivas jurisdições, para aprovação mediante 
decreto. 

§ 19 O órgão central do Sistema de Pessoal 
promoverá as medidas necessárias para que o 
plano seja mantido permanentemente atua1izado. 

§ 2' Para a correta e uniforme implantação 
do Plano, o órgão central do sistema de Pessoal 
promoverá gradativa e obrigatoriamente o treina
mento de todos os selVidores que participarem 
da tarefa, segundo programas a serem estabe
lecidos c-om esse objetivo. 

Art. 11. _ Para _assegurar a uniformidade de 
orientaçãO dos trabalhos de elaborãção e execu· 
ção do Plano de Classificação de Cargos, haverá, 
em cada Ministério, órgão integrante da Presi
dência da República ou autarquia, uma equipe 
técnica de alto rúvel, sob a presidência do dirigente 
do órgão de pessoa] respectivo, com incumbência 
de: 

1-determinar quais os grupos ou respectivos 
cargos a serem abrangidos pela escala de priori
dade a que se refere o arl & desta lei; 

_11_- orientar e supervisionar os levantamentos, 
bem como rea1izar os estudos e análises indispen
sáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e 

DI- manter com o 6rgão centra] do sistema 
de PessOal os cantatas necessários para correta 
elaboração e implantação do Plano. 

Parágrafo único. Os membros das equipes de 
que trata este artigo serão designados pelos Minis
tros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes 
da Presidênda da República ou de autarquia, de
vendo a escolha recair em servidores que, pela 
sua autoridade _administrativa e_ capacidade técni
ca, estejam em condições de exprimir os objetivos 
do Ministério, do órgão integrante da Presidência 
da República ou da autarquia. 

Art. _ 12. O novo Plano de_ Classificação de 
Cargos a ser instituído em aberto, de acordo com 
as diretrizes_expressas nesta lei, estabelecerá, para 
cada Ministério, órgão integrante da Presidência 
da_República ou autarquia, um número de cargos 
inferior, em relação a cada grupo,·aas atualmente 
existentes. 



Outubro de 1987 

Parágrafo único. A não-obseiVância da norma 
contida neste artigo somente ser_á permitida: 

a) mediante redução e_quivalente em Ol!t.rO 
grupo, de modo a não haver aumento de despe--
sas; ou _ 

b) em casos excepcionais, devi_damentejustifi
cados perante o órgão central do sistema de Pes
soal, se inviável à providência indicada na alínea 
anterior. 

Art. 13. Observado o disposto na.-SE:ção Vlll 
da Constituição e em particuJar, no seu art. 97, 
as formas de provimento de eargos, no Plano 
de Classificação decorrente desta lei, serão esta
belecidas e disciplinadas mediante normas regu
lamentares específicas, não se lhes aplicando as 
disposições, a respeito, contidas no _Estatuto dos 
Funcionários Públicos Ovis da União. 

Arl 14 O atual Plano de Oassificação de Car
gos do Serviço Civil do Poder Executivo, a que 
se refere a Lei n~ 3. 780, de 12-7-66 e legislação 
posterior, é considerado_ exqnto, ob_servadas as 
disposições desta lei. . 

Parágrafo único. A medida que for sendo im
plantado o novo P)a,no, os _çargos remanescentes 
de cada categoria, classificados conforme o siste
ma de que trata este artigo, passarão a integrar 
Quadros Suplementares e, sem prejuízo das pro
moções e acesso que couberem, serão suprimi
dos, quando vagarem. 

Art 15. Para efeito do disposto no arl 108 
§ I~', da Constituição, as diretrizes estabelecidas 
nesta lei, inclusive o disposto no art. 14 e seu 
parágrafo único, se aplicarão à classificação dos 
cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, 
dos Tribunais de Contas da União e do Distrito 
Federal, bem como à classificação dos Cflrgos 
dos Territórios e do Djstrito Federal. . 

Arl 16. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. (DO de 11-12-70.). 

LEI COMPLEMENTAR N• 1 O, 
DE 6 DE MAIO DE 1971 

Fixa normas para o cumprimento do 
disposto nos artigos 98 e 108, § 1'~' da 
Constituição. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso- Nadona.l decreta 

e eu sanciono a seguinte lei complementar: 
Art. 19 Aos cargos integrantes doS Quadros 

de Pessoa] dos órgãos dos Poderes LegislatiVO 
e Judiciário da União aplicam-se, no que couber, 
os sistemas de classificação e níveis de venci
mentos vigorantes no serviço cívii do Poder Exe
cutivo. 
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seguintes fundações públicas, com personalidade 
jurídica de direito p-rlvádo:- ·-

1-Fundação Nacional Pró-Leitura - PRÓ
LEITURA; 

· tt_ ~}iffidãÇao" NaCional ~&is Artes CêhiCa5-:....:.. 
Fundacent.: . --.-:- ~ --- _ 

m- Fundação do Cinerria Brasileiro- F~:
Art. 2~> A Fundação Nacional Pr6-Leiturà -
PR~URA terá por finalidade: 

1-promover o_ des.eiJ.VQivjijj~ilto dã proqyção 
e da difusão do livro; 
n-estimu1ar a publicação de obras de i[1te

resse cultural, a criaÇão·· fíteràrla e a instituição 
de &iblioteCas; -

m-difundir e estimular o hábito da leitura; 
IV- rriãnter e inc::entivar cursos de biblioteco

l-lorilii2, de fé<::"iliCãS de encademações e proteção 
de liYfôS- ·e "demms· teConOIO.Qia's de reprodução 
e arquivamento de sons e imagens; 
V~ receber o Depósito Legal, disciplinado pelo 

Decreto Legislativo n9 1.825, de 20 de dezembro 
de 1907: 

VI-promover a. CaptaÇãO, a preservação e a 
difusão da produção bibliográfica e documental 
nacional em suas diversas formas. 

Parágrafo único. Passam a integrar a PRÓ
LEITORA a Biblioteca Nacional - BN, criada por 
Decreto de 27 de junho de 1810 e o Instituto 
Naçional do Livro -INL, criado pelo Decre_to-lei 
no 93, de 21 de dezembro de 1937, mantidas 
as suas finalidades segundo o disposto nas hor
mciS legais vigentes que regulamentam a matéria. 

Art. 3' A Fundação Nacional de Artes Cêni
cas F1,mdacen, constituir-se-á por transformação 
do_ &.tual Instituto Nacional de Artes Cénicas ·
lrlãC:eri-e tel-á por finalidade promover, incentivar 
e ampare3r o desenvolvimento das artes cênicas. 
M~ 49 -1\ Fundação do Cinema Brasileiro -

FCB terá" Por finalidade realizar as atribuições da 
Empresa brasileira de Filmes SA-Embrafilme, 
dispostas nos itens IV e-VI, no§ 19 incisos 1; n, 
III, IV e V e § 3~ do art. 69 da lei_ n~' 6.281 de 
9 de dezembro de 1975. 

Parágrafo único. O patrimônio da FCB será 
constituída pelos bens que lhe forem transferidos 
na forma do arl 1 O desta lei. 

Art. 59 A estrutura, competência, atnbuições 
e funcionamento das fundações de que trata esta 
lei serão definidas em estatuto próprio aprovado 
pelo Presidente da República. 

Art. 6° As fundações de que trata esta_ lei go
zarão dos privilégios concedidos à Fazen~ Públi
ca quanto a foro, prazo e c:ustas processuais,juros 
moratórias, impenhorabilidade de bens, rendas 
e SeMços e isenção tributária. ................. -----·---·••"""1'="'-'...,..,..._.__,..- Art. 7~' Os servidores da BibUoteca Nacional, 
do Instituto Nacional do Livro e do Instituto Nac:io
nal de Artes CêriiCas; pOderão ser integrados, me
diante opção, nos quadros das respectivas funda
ções, obseavado, no que couber, o disposto na 
Lei no 6.184, de 11 de dezembro de 1974. 

(Será incluído, oportunamente, em ordem 
do Dia.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
1'1' 40, de 1987 

(1'1•198/87, na Casa de ongem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza a instituição de fundações e 
dá outras providências. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art 19 Fica o Poder Executivo autorizado a 

instituir. vinculadas ao Mirtistério da Cuhura, as 

Arl 89 Os -s-ervidores de quadros ou tabelas 
de outros órgãos e entidades f~derais, lotados 

em exercído ou postos a disposição dos órgãos 
que co'hlporãb as fundações referidas nesta lei, 
poderão optar por sua integração nos quadros 
destas, na fonna da lei e de acordo com o que 
dispuserem os respectivos estatutos. 

Art. 9" São transferidos para o patrimônio da 
PRÓ-LEITURA e da Fundacen os bens móveis 
e imóveis da união, que estavam em uso ou sob 
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a guarda e responsabilidade do Instituto Nacional 
do Uvro, da Biblioteca Nacional e do Instituto 
Nacional de Artes Cênicas, operando-se a tranfe
rência no momento da inscrição das esoituras 
públic~. de constitUição no Registro Civil de Pes
soas Juúdic;ê:!s. 

Art. 10._ Fica a união autorizada ·a a-dotar pro
vidências necessárias á cisão da Empresa brasi
leira de Filmes S. A. Embraftlme, com a transfe
rência par~ o patrimônio da FCB da parte dos 
seus bens móveis e imóveis necessária ao cumpri
mentq 4o disposto no art 49 desta lei. 

§ 19 A -cisão âe que trata este artigo será pre
cedida de resolução ·t~a Assembléia Geral, me-
diante proposta circunstanciada da Diretoria. 

§ 29 Realizada a cisão, a Embrafilme passará 
a girar sob a denominação de Embrafilme -
Distribuidora de Filmes SA e terá como objetivo 
social o disposto na Lei n9 6.281, de 9 de dezem
bro de 1975, exceto os itens e_ parágrafos que, 
segundo o art. 49 desta lei, ora transferem-se para 
a Fundação do C'tnema Brasileiro - FCB. 

§ 3" Os empregados da Empresa Brasileira 
de Filmes SA. Embrafilme, após a cisão, Poderão 
optar pela transferência de seu vínculo empre
gatido para a FCB, desde que atendam às neces
sidades e às peculiaridades dos serviços da Fun~ 
dação. 

§ 49 Observar-se--à. no que couber, o dispos
to no Capítulo XVIII da lei n9 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976: 

Arl 11. O patrimônio das fundações, de que 
trata esta lei, constituir-se-à de: 

1-bens e direitos trarisféridos em decorrência 
do diposto nos arts. 99 e 1 O desta lei; 
n-doações, legados e contribuições; 
m.,.... bens e direitos que adquirir; 
IV- rendas de quaJquer natureza derivadas de 

seus próprios bens e serviços. _ 
Art. 12. Os recursos financeiros das funda

ções serão provenientes de: 
I- dotações orçamentárias consignadas no 

Orçamento da União; 
II-auxílios e subvenções da união, dos Esta

dos e dos Municípios ou de quaisquer entidades 
públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais; 

fi(- resultado de operações de crédito; 
IV- receitas eventuais. . 
Art. 13. No caso de extinção, os bens e direi

tos das fundações serão incorporados ao patri~ 
mônio da união. 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 15. Revogam-se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N• 238, DE 1987 

Excelentíssimos S~nhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Con~tuição Federal, 
tenho a honra de -submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos dos Senhores Ministros de Esta~ 
do da Cultura e Chefe da Secretaria de Adminis
tração Pública da Presidência da República, o ane
xo projeto de lei que "autoriza a instituição de 
fundações e dá outras proVidências ... 

Brasília, 14 de agosto de 1987.- José Sar
ney. 



2346 QUarta-feira 14 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 11, DE 29 DE 
MAIO DE 1987, DOS SENHORES MINISTROS 
DE ESTADO DA CULTURA E CHEFE DA SE· 
CRET ARIA DE ADMINISTRAÇÃO PúBUCA DA 
PRESJDé:NCIA DA REPÚBUCA. 

A Sua Excelência o Sentror 
Doutor José Samey 
Digníssimo Presidente da República- Federativa 
do Brasil 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca: 

Temos a honra de submeter à superior aprecia
ção de Vossa Excelên_c_ia_Q a_nteprojeto de lei que 
autoriza o Poder Execudvo a institUir a Fundação 
Nadonal Pró-Leitura- Pró-Leitura, a Fundação 
Nacional de Artes Cênicas .....:.. F ündacen e _a Fun
dação_ do_ Cinema Brasileiro - FCB, como· Fun
dações Públicas vinculadas ao_ Ministério da Cul
tura. 

O anteprojeto em__apreço dá prosseguimento 
ao pro_cessa· de estruturação do Ministério da Cul
tura, no que tange à Administração indireta. 

Esclarecemos a Vossa_ExceJência que a me
dida proposta, na prática, não significa criação 
de órgãos novos, mas apenas _ê! modificação do 
caráter jurídico~institucional de entidades já ~s~ 
tentes na estrutura do .Ministério da Cultura, não 
importando awnento de gastos do poder público. 
Outrossim, também não implicará a contratação 
de novos servidores, pois o quadro de pessoal 
atualmente disponivel nos órgãos modificados é 
suficiente para o atendimento dos serviços das 
fundações a serem instituídas. 

Apresentamos a Vossa Excelência protestos de 
consideração e _ _respeito. - Celso Furtado, Mi~ 
nistro de Estado da Cultura - Aluízto Alves, 
Ministro~Chefe da Secretaria de Administração 
PúbUca da Presidência da República. 

AVISO N•311 '-'SUPAR 

Em 14 de agosto de 198_7. 

A. Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro-Secretário da Cãnlafai dos 
Deputados 

, Brasília - DF. 

Excelentíssimo Senhor Primeíro~SeC:retário: · 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a'mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden· 
te da República, acompanhada de Exposição de 
f\'\otivos dos Senhores .Ministros de Estado da Cul
tUra e Chefe da Secretariã de-Administração Públi
ca da Presidência da República, relativa a projeto 
de lei que "autoriza a instituição de fundações 
e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
ExceJência protestos de elevada estima e conside
ração. - Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe 
do Gabinete Gvil. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

DECRETO-LEI N• 862, 

.DE 12 DE SETEMBRO DE 1969 

Autoriza a criação da Empresa Brasi
leira de FUmes Sociedade Anônlrna (EM· 
BRAALME), e dá outras provld~nclas. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do EXército 
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições 
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que lhes confere_ o art. 19 do ato Institucional n? 
12, de 31 de agOsto de 1969, combinado cort) 
o parágrafo 19 do art 2° do Aro institucional n? 
5, de- 13 de dezembro de 1968, e tendo em vista 
O- disposto no art. 59, item O, do Decreto-Lei n" 
2.00, de 25 de fevereiro de 1967, 

DECRETAM: 

Art 19 Fica autorizada a criação_da sociedade 
de economia mfsta denominada Empresa Brasi
leira de Filmes SA- ~RAF1l.J\1E, com perso
nalidade jurídica de direito privado e vinculada 
ao Ministério da Educação e Cultura. 

Parágrafo único. A EMBRAAL.Ji.\E será regida 
pelO Seu estatuto e pelas disposições da Lei de 
SOCiedades por Ações, no que- com as mesmas 
ilao caUda-. 

Art. 29 A EMBRAFILME tem por objetivo a 
distribuição de filmes no exterior, sua promoção, 
realização de mostras e apresentações em festi
vais, yjsando à difusão do filme brasileiro em seus 
aspectos culturais, artísticos e_ científicos, como 
6rgão de cooperação com o INC, podendo exer
cer atividades comerciais ou industriais relacio
nadas com o objeto principal de sua atividade: 

--=Art. 39 A EMBRAFIL.ME será dirigida por uma 
Diretoria composta de 3 (três) membros, sendo 
um o diretor-geral. 

§ 19 O diretor-geral será nomeado pelo Presi
dente da República. com mandato de 4 (quatro) 
anos, podendo ser reconduzido. 

Art. 4? O Oipítal social da Empresa será ini
dalmente de NCr$ 6:ooo:OOO,OO (seis milhõ_es 
de cruzeiros novos), dividido em 6.oôo (seis mil) 
ações ordinárias nominativas, no va1or de NCr$ 
lO,OO:(dez cruzeiros novos) cada uma, sendo 70% 
(setenta põr cento) subscritas pela União, repre
sen~_da pelo Ministério da Educaçã_o e Cultura, 
e as restantes por outras entidades de direito pú
blico ou privado. 

Art. 59 Para constituição do capital subscrito 
pela União, serão aproveitados os depósitos exis
tentes no Banco do Brasil SA feitos de acordo 

-com o art 23 do Decreto-Lei n9 13, de 18 de 
6-ºY:embro de 1966. 
_ Parágrafo único. Após a complementação do 
àj,itaJ sUbscrito na forma do presente artigo, as 
importâncias referentes aos depósitos passarão 
a constituir receita da Empresa, de conformidade 
com o item IV do art. 11, deste decreto-Lei. 

-Art. 69 As empresas titu1ares ou benefidãrias 
dos depósitos feitos na forma do art. 23 do Decre
to-Lei n9 43, de 18 de novembro de 1966, terão 
o prãzo de 60 dias, a partir da vigência deste 
decreto-lei, para apresentar ao INC o projeto desti
nado à realização de rumes, acompanhado da 
documentação indispensável ao _exame do mes
mo. Findo esse prazo, o valor registrado no Banco 
do BraSil SA passará a crédito da Empresa Brast
leira de Filmes S.A. para constituição de seu capi
tal e sua receita. 

-Parágrafo único. T odes os depósitos feitos de 
acordo com os arts. 28, 29 e 30 do Decreto~Lei 
n<:> 43, de 18 de novembro de 1966, ficarão sujei
tos, a partir da vigência do presente decreto-lei, 
ao que dtspõe o seu art 59 e parágrafo único. 

Art. 7<:> Os arts. 28 e 30 do Decreto-Lei n9 
43. de 18 de novembro de 1966, passarão o viga-

Outubro de 1987 

rar com a seguinte redação, 60 dias após a vigên
cia deste decreto-lei: 

"Art. 28. O depóSitO ·a que -se refere o 
art. 45 da Lei n? 4.131, de 3 de setembro 
de 1963, deverá ser, obrtgatoriamente, reco
lh_i_do a_o_Banco do Brasil SA, em conta espe
ciál, para ser aplicado peJa Empresa Brasi
leira de Filmes S.A., conforme dispõe o esta
tuto da Empresa e o decreto autorizatlvo _de" 
sua criação." 

~·Art ~0. Os dep6Sft05-i que Se referem 
os arts. 28 e 29 serão realizados pelo distri
buidor ou importador do filme estrangeiro, 
em nome da Empresa Brasileira de Filmes 
SA, como beneficiária do favor fiscal." 

Art. & Ficam revogados os parágrafos ]9 e 
29 do art. 28 do Decreto-Lei n9 43, de 18 de no-
vembro de 1986. 

Art. 9• O art. 45 da Lei n' 4.131. de 3 de 
setembro de 1963, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Os rendimentos oriundos da exploração 
de películas cinematográficas, excetuados os 
dos exibidores não importados, serão sujei· 
tos ao desconto do imposto à razão de 40%, 
ficando, porém, o contribuinte obrigado a fa
zer um depósito no Banco do Brasil SA em 
conta especial, de 40% do impoSto -devido, 
a crédito da Empresa Brasileira de Filmes 
S.A. - EMBRAFILME, para ser aplicado con
forme o dispostO no estatuto e no decreto 
autorizado de criação da ·referida Empresa." 

Art 1 O. Os aumefiios dO cãpttaT serãO feitos: 
I-com a utilização dos depósitos a que se 

refere o art. 28 dO Decreto-Lei n9 43, de 18 de 
novembro de 1966; - - --
II-mediante subscrição realizada por entida

des de direito públicO ou privado; 
DI- pela incorporação de reservas facultativas, 

fundos disponíveis ou pela va1orização do seu ati
vo móvel e irilóvei. -

Parágrafo único. Nos aumentos de capital, a 
participação da União nunca poderá ser inferior 
a 70% de sua totalidade. 

Arf.' 11. Constituem receita da Empresa, 
a1ém de seu capital, os seguintes recursos: 
I-empréstimo e doações de fontes internas 

e externas; 
D- produto da cOmercialização de filmes, de 

Si.m,S- operaÇõeS âe crédito, depósitos bancários 
e venda de bens patrimoniais; 

DI-juros e taxas_ d_e_s~rviços provenientes de 
financiamentos feitos; 

IV- fundo decorrente dos depósitos a que se 
refere _o art. 28 do De_creto-Lei n9 43, de 18 de 
novembro de 1966, depo!s de integrallzada a parte 
do capital subscrito pela União; 
V- subvenções ou _auxílios da União ou dos 

Estados; 
VI- eventuais. 
Art. 12. A organização e o funcionamento da 

Empresa obedecerão ao que for disposto em es-
tatuto. 

Art. 13. O Ministro da EducaçãO-e Cultura 
designará o representante da União nas Assem· 
bléias Gerais. 

Art. 14. Fica a EmpreSa equiparada às autar
quias, para efeito de tributação. 



Outubro de 1987 .DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

Art. 15. Este decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 12 de setembro de. 1969; 148" da_lnde
pendência e 81 '?da República. -AugUsto Ra· 
mann Rademaker Grünewald - Aurélio de 
Lyra Tavares - Márcio de Souza e MeDo -
Tarso Outra. 

(Será Incluído, oportunam~nte, em Ordem 
do Dia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 41, de 1987 

(N•t85/87, na Casa de origem) 

Dispõe sobre os preços mínimos da 
uva. 

O Congresso_ Naçlonal decreta: 
Art 1' Os preços mínimos da uva $erão fiXa

dos de agosto a novembro de cada ano, para 
a safra seguinte, de conformidade com o disposto 
no Decreto-lei n~ 79, de 19 de dezem~ro áe 1966. 

Parágrafo único. Os preços mínimos s-erão 
corrigidos até a da~ do pagamento da uva, calcu· 
!ando-se um reajuste mensal, a partir -do mês sub
seqüente ao de sua f~ção, basead_o n_ª_yariação 
da OTN (Obrigação do Tesouro Naciorgli) .. 

Art. 2' No ato da entrega da uva, o comprador 
emitirá documeot.o bábiJ flXandq_ _a da~a de paga
mento do produto. 

Art 3• E&ta.l~i entra em vigor na data de sua 
publícação. __ 

Art. 4' Revogam-se as alineas e e f, do § 2• 
do art. 1 ~ da leí n• 7 298, de 28 de dezembro 
de 1984, e demais disposições em -contrário. 

LECi!SlAÇÃO aTADA 

DECRETO-LEI N' 79, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE-196.6 

Institui normas para a fixação de pre
ços mínimos, a execução das operações 
de financiamento e aquisição de produ
tos agropecuárlos e adota outras provi
dências. 

O Presidente da República.. no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pelo_ arl 9~ § 1 o do 
& Institucional no 4, de 7 de dezembrO de 19õ6 
resolve baixar o seguinte decreto-lei. 

Art. 1 ~ A União garantirá os preços dos ·pro
dutos das atividades a.grkola, pecuária ou extra
tiva, que forem ftxados de acordo com este decre-
to-lei. -

Art. 2:9 A garantia de preçõs instituída no pre
sente decreto-lei é estabelecida exclusivamente 
em favor dos produtores-ou de suas cooPerativas. 

§ 1 ~ Essa garanticf entretanto, poderá esten
der-se aos beneficiadores que assumirem a obri
gatoriedade de colocar à qispos!ção dos produ
tores e suas cooperativas -com garantia a estes 
de plena liberdade de colocaçi3o dós produtos 
e subprodutos resultantes- no mínimo, 5% ( cin
co por cento) de sua capacidade de armazena
mento e beneficiamento, no prazo de financia
mento que for outorgada a estes. 

§ 29 -Em catáter exc~pdonal - quando dr· 
cunstãndas especiais de mercados justificarem, 
a critério da Cotrllssãó de CoordenaÇão Executiva 
do Abastedmerito - poderllo as operaÇões de 

financianiétito sen~stendidas, igualmente, aos co--
merctai1tes. - . 

§ 39 Em-ã:inbos os casos prevíStos nos pará
grafos an_te_riores será indisgensável a compro
vação de pagamento, ãoS produtores, de_ no míni
mo o valor dos preços fixados de acordo com 
este decreto-lei. 

Art. 39 A Comt_ssão de CoOrdenação Execú
tiva do Abastecimento regulamentará antes-·de 
cada safra as condiÇõeS- estipuladas no § 29, do 
art. 2 9 deste decreto-lei. 

Art. 4~ A União efetivará-a gã.rantia de preços 
através das seguintes medidas: 

a) comprando os produtos, pelo preço míni
mo fa:xado; 

b) concedendo financiamento, com opção de 
venda, ou sem ele, inclusive para beneficiamento, 
acondicionamento e transporte dos produtos. 

Art. 5~ Os preçoS básicos serão fJXados por 
decreto do Poder Executivo, levando em conta 
os-diversosiatores que influam nas cotações dos 
mercados, interno e externo e os custos de trans:.. 
porte até os centros de consumo e portos de 
escoamento. - -

-§ ]9 A publiCação dos decretos anteceâerá 
no rnínlffiO-de 60 (seSsenta) dias o início das 
épocas de plantio e, de 30 (trinta) dias, o início 
da produção pecuária ou extrativa mais abun
dante nas diversas regiões, consoante as indica
ções dos órgãos competentes. 

§"" 29 Os decretos po~erão também estabe-
lecer quanto a determinados produtos que as ga
rantias previstas neste decreta-lei perduração por 
mais de um ano ou saíra,. quando isso interessar 
-a estabilidade da agricultura e a nonnalidade de 
abastecimento. 

Art. 6° Os -áQios e deságios, decorrenteS-d8 
classificação -dos produtos, as deduções relativas 
à comissões, a insuficiência ou falta de acondicio
namento dos mesmos, ·e fmanciamento de produ· 
tos ainda não classificados que determinem en
cargos- para o Tesouro Nacional serão ftXa.dos 
pela Comissão de Financiamento da Produção 
por ·determinação da Comissão de Coordenação 
Executiva do Abastecimento. 

Art. 7~> Os órgãos que, na forma do art. 13, 
forem incumbidos de efetuar as compras e os 
financiamentos, são obrigados a fazer, nas zonas 
prOdutoras -em queoperarem, ampla divulgação 
dOs preços mínimos locais. 

Art. a~ O financiamento desses prOdUtos se_rá_ 
no máxiri'!o em importância igual a de quantia 
que seria paga pela compra e pelo prazo que 
for necessário para o reequilíbrio do mercado, 
OUVida ã 'Comissão de Coordenação Executiva 
do Abastecimento. 

Art 99 - A Comissão de Financiamento da Pro
dUÇãO (CFP), Autarquia Federal, órgão incumbido 
-de dar ~e~uç_ão a este décreto-lei, fica sob a 
jurisdição da Superintendência Nacional do Abas· 
tecimento (Sunab). 

§ 3"' A CFP terá um Dii'etOr- Executivo que 
será. nomeado pelo Poder Executivo, mediante 
Indicação-do Superintendente da Sunab. 

§ 2ç A CFP terá a organilação que for adotada 
em ·regUlamento a ser expedido pelo Poder Exe
cUtivo. 

-Ait.-1 O. Compete ao Diretor Executivo da C:FP 
além de outraS atribuições que forem discrimi
riadãs no Regulamento, apreciar os projetas sobre 
fixação de preços mínimos a serem garantidos 
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e encaminhá-los à apreciação do Superintenden
te dã Sufíab, dar parecer sobre o relatório anual, 
balanço e contas; e encaminhá-los ao Tribunal 
de Contas da União, representar a CFP em juízo 
e fora dele, movimentar os recursos destinados 
à execução deste decreto-lei, da:r parecer sobre 
o relatório anual elaborãdo pelos diferentes seto-
res técnicos da Autarquia, aprovar acordoS, con
tratos e convênios, baixar normas e instruçOes 
necessárias ao c:omprimentó- das determinações 
da Comtssão de Coordenação Executiva do Abas
tecimento, inclusive quanto às condições de 
acondicionamento, armazenagem, beneficia
mento, transporte e conservação doo produtos 
cujo preço for garantido, e financiamento de pro
dutos ainda não classificados, delegar atribuições, 
dar posse a diretores e chefes de serviço da Co
missão de Financiamento da Produção (CFP} e 
praticar outros atas, conforme deterrTiinélr O""""Regu--=
lamento e resolver os casos omissos. 

Art. 1 L O.s· órgãos do PQder _P!JI;>J!c9_! ~ocie
dades de economia mista, associações de claSSes 
e entidades particulares, ficam obrigadaS a pres
tar: com a máxima urgência, as informações que 
a CFP lhes solicitar para o desempenho-de suas 
atnbuições. 

Art. 12. O Ministério da Agricultura e quais
quer outros órgãos oficiais, por intermédio de 
seus serviços especializados, prestãrão à CFP a 
c:olaboração necessária à boa execução deste de
creto-lei. 

Parágrafo único. No desempenho -de suãs 
atribuições, a CFP poderá, também, valer-se dos 
serviços das repartições consulares e diplomá· 
ticas brasileiras no exterior. 

Art. 13. As compras e financiamentos preVis
tos neste-dec:reto-lei serão rea1iladas diretamente 
pela CFP ou medíarité COntrateis, acordoS ou con
vênios com o Banco Centra] da República doBra
sil, com o Banco do Brasil SA, Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo, Bancos Oficiais Federais. 
BancoS Oficiais Regionais, Bancos Oficiais dos 
~dos da Federação, entidades bancárias, priva
das, entidades públicas ou autárquicas, compa~ 
nhias juriSdidonadas pela Sunab, estabelecimen· 
tos privados de comprovada idoneidade e socie
dades cooperativas. 

Art. 14. Na execução deste decreto-lei a CFP 
agirá de acordo com as diretri2:es gerais traçadas 
pela Sunab, em coordenação com as órgãos de 
controle de intercâmbio com o exterior e com 
outros órgãos públicos que, direta ou indireta
mente, estejam encarregados do abastE:;cimento 
interno do País. 

Art. 15. Os produtos adquiridos pela CFP, em 
cumprimento a este de<!reto-Iei, terão a seguinte 
destinação: 

a) --furmaçãõ dos esto<ites de re~erva; 
b) venda e exportação direta ou através das 

corriParihias jurisdicionadas ·pela Sunab, de ór
yã~ públicos incumbidos do abastecimento ou 
de entidades privadas de comprovada idoneidade. 

Parágrafo único. A venda de tais produtos se-
rá efetuada a critério da Comissão de Coorde· 
nação Executiva do Abastecimento. 

Art. 16. A CFP contará com os seguintes re
cursos destinados à execução deste decreto-lei: 

a) disponibilidade remanescente de dotação 
atnbuída à CFP e seu acervo atual; 

b) saldo das operações de compra, venda e 
financiamento; 
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c) dotação a ser consignada no Orçamento 
da União, não inferior a Cr$ 5.000.000,000 (cinco 
bilhões de cruzeiros), por ano, durante 4 anos; 

d) contribuições a serem consignadas no Orça~ 
mento da União para a sua manutenção; 

e) operações de crédito com autarquias e enti
dades públicas ou privadas, garantidas pelo Te
scuro Nadonal; 

f) operações de crédito no exterior devidamen
te garantidas pelo Banco Central da República 
do Brasil ou dotações especiais de fundos interna
cionais que venham a ser recebidos a título de 
ajuda internacional; 

g) recursos provenientes da aplicação das taxas 
previstas no art. 10 deste decreto.lei; 

h) eventuais. 
Art. 17. O Tesouro Nacional garantirá à CFP, 

através de adiantamento pelo Banco Central da 
República do Brasil, os recursos ne_cessários ~ 
execução deste decreto-lei a _serem consignados 
anualmente ao Orçamento Monetário definido pe-
lo Conselho Monetário Nacional. 

Arl 18. Para fazer face às despesas adminis
trativas, fica a CFP autorizada a fazer incidir sobre 
as operaçõ_es da venda ou exportação dos produ
tos adquiridos em conformidade com este decre-_ 
ta-le~ a taxa de 1,25% sobre o valor dessas opera-
ções. 

Art 19. Os seMdores públicos, inclusive das 
autarquias, bem como os de sociedade de econo
mia mista poderão, mediante autorização do P~ 
der Executivo, servir à CFP sem prejUíZO -de venci
mentos, direitos e vantagens. 

Parágrafo único. A CFP pOderá Contratar, na 
forma da Lei n~ 3.780, de 12 de julho de 1960, 
pessoal técnico especializado. 

Art 20. O Poder Executivo regulamentará es
te decreto-lei no prazo de 60 (sessenta) dias de 
sua publicação. 

Art21. Este decreto-lei não prejudica a conti
nuidade dos serviços cumprimento dos contratos 
e a execução das operações em curso, especial
mente os relativos a_ garantia de preços mínimos 
e financiamento para a próxima safra, 

Art 22. Este decreto-lei e_ntfará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposiçõ_es 
em contrário. 

Brasilia, 19 de dezembro de 1966; 1459 da Inde
pendência e 789 da República- H. CASTELLO 
BRANCO-Severo Fagundes Gomes -Ro
berto Campos- Octávio Bulhões. 

LEI N• 7.298, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984 

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Conselho Nacional de Vltlvlnk:ulb.ua -
Conavin, dispõe sobre o Plano Nadonal 
da Vitivinicultura, o seguro e o preço IIÚ· 
nimo da uva, e dá outras provid~das. 

Faço saber que o Congresso Nacional decre-
tou, o Presidente_ da República. nos termos do 
§ 29 do art. 59, da Constituição Federa], sancionou, 
e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do § 59 do arl 59 da Constituição 
Federal, promulgo a seguinte lei: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a 
criar o Conselho Nacional de Vitivinicultura -
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Co_navjn e o Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

§ 29 Dentre ~uas competências, o Conavin 
cUfdi:irá especialmente de: 

e) fiXar, para a safra seguinte, o preço mínimo 
da uva durante os meses de agosto a dezembro 
de cada ano, reajustável, em fevereiro, de acordo 
com os coeficientes estabelecidos pelas Obriga
çOés Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN; 

. f) propor normas à Comissão de Financiamen
to da Produção ......... CFP para -o financiamento, 
_a garantia e a aquisição da safra de uva; 

Art. 2o O Conavin sefá integrado pelos seguin
tes membros: 
_I~ Ministro da Agricultura, que será seu Presi

dente; 
II -Ministro da Indústria e do Comércio; 

_UI - Ministro-.Chefe. cl~ Secyetaria de Planeja
mento da Presidência da República; 
_ IV- Presidente do Banco Central do Brasil; 

V -Presidente do Banco do Brasil S/ A; 
- VI- Presidente da Comissão de Financiamen-
to J}a Produção ~ -CFP; _ 

Yll- Presidente da Empresa Braslleira de Pes
quisa Agropecuária - Embrapa; 

vm - um representante de cada um dos três 
Estados com maior produção de uvas, vinhos 
e derivados; 

IX- um representante das Confederações Na
-Clonais da Agricultura, da Indústria, do Comércio 

_e dos Trabalhadores na Agricultura, na Indústria 
_e no Comércio; 

X- um representante da União Brasileira de 
Vitivinicultura- Uvibra, da Federação das Coope
_mt:ivas do Vinho do Rio Grande do Sul - Feco
vinho e dos Sindicatos de Vinhos e Bebidas do 
Rio Grande do Sul. 

§ 19 O Conavin poderá admitir outros mem· 
bros, além dos relacionados neste artigo. 

§ 29 Os membros do Conavin poderão ser 
substituídos eventualmente por representantes 
designados pelos respectivos titulares. 

§ 3~ Ao Presidente do Conavin caberá a sua 
representçaão ativa e passiva. 

§ 49 O Conavin elaborará o seu regimento 
interno, no qual fixará as normas para o seu fun
cionamento. 

DECRETO N• 92.152, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985 

Cria o Conselho Nadonal de Vitivinicultura 
- Conavin, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o artigo 81, item III, da Consti
tuição, e tendo em vista o disposto na Lei n~ _7 .298, 
de 28 de dezembro de 1984, decreta: 

Art. 1 o Fica criado, no âmbito _do Ministério 
da Agricultura, o Conselho Nacional de Vitivini
CUltura - Conavtn, ao qual incumbe formular 
e coordenar a politica nacional da uva, do vinho 
e seus derivados, com vistas à implantação do 
Plano Nacional de Yitivinicuhura 

Arl 29 O Conavin sei'á constituído pelos se
guintes membro_s: 

I - Ministro de Estado da Agricultura, que _o 
presidirá; 
- 11 - Ministro de Estado da Indústria e do Ccr 

mérdo; 
ill - Ministro-Chefe da Secretaria de_ Planeja-

mento da Presidência da República; 
IV- Presidente _do Banco Central do BraSii; 
V..:_ Presidente do Banco do Brasil S/ A; 
VI_ --:-:- Presidente da Companhia de Fínancia

mento da Produção - CFP; 
VII- Presidente da Empresa Brasileira de Pes

quisa Agropecuária - Embrapa; 
YIII -~ Representante da Confederação Nacional 
da Agricultura - CNA; 

IX- Representante da Confederação Nacional 
da Indústria- CN~ 

X-Representante da Confederação Nacional 
do Comércio :..... CNC; 

XI- Representante da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura- Contag; 

XII -Representante da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria- CNTI; 

-XIII - Representante da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores no Comércio- CNTC; 

XIV - Representante da Urlião Brasileira de 
Vitivinicultura - Uvibra; 

XV-Representante das Cooperativas do Vinho 
do Rio Grande do Sul- Fecovinho; 

XVI- Representante dos Sindicatos de Vinhos 
e Bebidas do Rio Grande do Sul; 

XVU - Um representante de cada um dos 3 
(três) Estados, com maior produção de uvas, vi
nhos e derivados. 

§ 1 ~ O Ministro de Estado da Agricuhura de
signará os membros relacionados nos itens VIU 
a XVII, deste artigo. 

§ ~ Para cada membro titular, será designado 
um suplente, que o representará nas suas faltas 
ou impedimentos. 

§ 39 Com exceç:ão dos membros natos, rela
cionados nos itens I a VII, deste artigo, cujos man
datos corresponderão ao tempo em que perma
necerem nas respectivas funções, os demais 
membros terão mandato de 2 (dois) anos, permi
tida a recondução por mais um mandato. 

Art. 39 Compete ao _Conavin: 
I - formular e coordenar a política nadonal 

da uva, vinhos e derivados, consubstanciando-a 
no Plano Nacional de Vitivinicultura; 

D - propor a revisão da legislação vitivinícola, 
de modo a assegurar sempre a sua mais adequa
da atualização; 

DI -estabelecer normas de proteção à vitivini
cultura nacional em todas as etapas de pesquisa, 
produção, industrialização e comercialização. pa
ra garantir a evolução qualitativa da uva, do vinho 
nacional e de seus derivados; 

IV- desenvolver programas, visando à amplia
ção da vitivinicultura e do consumo da uva, vinhos, 
sucos e derivados, com destaque especial para 
a comercialização dos estoques _existentes, esta
l;;teJecendo para tanto um programa de estímulo 
à sua popularização, criando o hábito do cOnsumo 
da uva, do vinho e do suco da uva, como compo
nente alimentar; 

V- instituir um sistema de identificação e con
trole de vinhos e derivados por região de origem 
e padrão espedfico de qualidade, caracterizando 
as aptidões __ enológicas típicas ou diferenciais; 
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VI -f.xar, para a safra seguinte, o preço mínimo 
da uva durante os meses de agosto a dezembro 
de cada ano, reajustável, em fevereiro, de acordo 
com os coeficientes estabelecidos pelas Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN; 

VII- propor normas à Companhia de Financia
mento da Produção-CFP para o fmandamento, 
a garantia e a aquisição da safra de uva; 

Vlll- estabelecer um sistema de seguro para 
a produção da uva, mediante fundo próprio, ope
racionalizado, em convênio, pelo Banco do Brasil 
SA e bancos estatais ou, ainda, por meto de 
setores de seguros existentes no País; 

IX - requisitar pessoa] de entidades públicas, 
desde que autorizado pelas respectivas adminis
trações; 

X-propor nonnas de contratos coletivos entre 
as entidades de representação dos produtores de 
uva e dos industriais. 

Art 4<? O Cona,yin terá o prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar de sua constituição, para elaborar 
o seu regimento interno. 

Art. 59 O Conavin disporá de urna. Secretaria 
Executiva, dirigtda pelo titular da Secretaria de 
lnspeção de Produto Vegetal - SIPV, da Secre
taria Nacional de Defesa Agropecuár:ic, - SNAD, 
do Ministério da Agricultura. 

Parágrafo único. Dentre outras atnbuiçOes re
gimentais, compete ao Secretfuio Executivo do 
Conavin: 
I- executar as decisões do Conavin; 
n ~ administrar a Secretaria Executiva; e 
m -movimentar a conta bancária do_ Conavin 

por delega~ão do seu presidente. 
Art. 69 Os casos omissos e as· dúvidas suscita

das na execução deste decr~to serão resolvidos 
pelo Ministro de Estado da Agricu1tura, ouvido 
o Conavin. - -

Art 7~ Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 89 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Brasília, 16 de dezembro d~ 1985; 164ç da Inde
pendência e 97' da República. - JOSÉ SAR
l'IEY- Pedro Simon. 

(Será lnclufdO, oportunamente, em Ordem 
do Dia.) · · 

COMUNICAÇÃO 

BraSJ1ia, 13 de outubro de 1987 
Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce
lência de acordo com o disposto no art. 43, alínea 
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei 
dos trabalhos da Casa a partir do dia 14 do corren
te, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter 
particular. 

Atenciosas saudações -.:senador JOrge Koõ.
der Bomhausen. 

(À publicação.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 209, DE 1987 

O Presidente do Senado FederaJ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de 

acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora -
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo rf. 015949/87 ~ 7; resolve 
aposentar, voluntariamente, Manoel de Oliveira 
Cavalcante, Assistente Legislativo, Oasse "Espe
cial", Referência NM~35, do Quadro Permanente 
do Senado F~deral, nos termos dos artigos 101, 
inciso nr, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
cOm os artigos 428, inciso H, 429, inciso I, 430, 
inciso IV, 414, § 49, e 438 da Resolução SF n~ 
58. de 1972, e artigo Z', paragrafO Unko, da Reso
lução SF rt' 358, de 1983, e artigo .Y' da Resolução 
SFrt' 13, de 1985, comproventosintegrais,obser
vados o dispOsitivo no artigo 102, § 29, da Consti
tuição Federal. 

-senado Federal, 13 de outubro de 1987. -
Senãdor Humberto Lucena, Presidente 

ATO DÓ PRESIDENTE N• 210, DE 1987 

O Presidente do SeDado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigOs 52, item 
38.. ·e 97~- íriC:isO IV, do Regimento Interno e de 
acordo_ com a delegação de competência que 
lhe-foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que conSta-do Processo i19 015962/87-3. Re
solve aposentar, voiuntariamente, GenovevaAyres 
F~rreira p_iàS, Técnico Legislativo, Oasse ''Espe
cial", Referência N8-25, do Quadro Permanente 
do Senado F~deral, nos termos dos artigos 101_ 
inciso III, parágrafo único, e 102, inciso I, alínea 
"a", da Constituiç:ão da República Federativa do 
Brasil, combinados ~om-os artigoS 428, inciso 
II, 429, inciso I, 430, inciso IV e V, 414, § 4~. e 
438 da Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo 
2j_parágrafo único, da Resolução-SF n~ 358, de 
1983, eartlgo3•da ResoluçãoSF n•l3, de 1985, 
com proventos integrais, obserVado o disposto 
no -~go 102, § 2:9, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 13 de outubro de 1987. -
senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 211, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
abibuiçqes que lhe conferem os artigos 52, item 
38,"e 97_,_inciso N, do Regimento Interno e d.e 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n-? 2, de 4 de abrü de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n9 O 16138/87-2. Re
solVe apresentar, voluntariamente, Aro ido Lacerda 
Guimarães, Adjunto Legislativo, Classe "Espe
cial", Re(erência NS-19, do Quadro Permanente 
do Senado_ Federal, nos termos dos artigos 1 O 1, 
inciso Jll, e 102, inciso l, alinea "a", da Constituição 
da República Federativa do Brasil combinados 
com os artigos 423, inciso ll, 429, inciso I, 430, 
incisos_ IV e V. 414, § 4~ .• e_ 438 da Resolução 
SF n~ 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo .únlco, 
da Resolus;ão -SF n~ 358, de 1983, e artigo 39 
da Resolução SF. n~ 13, de 1985, com proventos 
integrais, observado o disposto no artigo 102, § 
29, da .Constituição Federal. 

Senado Federal, 13 de outubro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente_ 
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ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Criada através da Resolução n~ 059? 
de 1987. destinada a apurar aa ln'egula
ridades e seus responsáveis pelas Impor~ 
tações de alimentos por órgãos governa· 
mentais. 

4' Reunião, Realb:ada em t 7 
de setembro de 1987 

Aos dezessete dias do mês de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e 
cirico minutos, n~ Sala de Reuniões da Com~Scão 
de R_elalções Exteriores, pfeSentes_- os Senhores 
Senadores Dirceu Carneiro, Maurõ Borges e Nel .. 
son_ Wedekin reuniuMse a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a apurar as trreg'iilaridades 
e seus responsáveis pelas importações de alimen
tos por órgãos governamentais. 

O Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos da Comissão, informando aos presentes que 
a finalidade da reunião seria ouvir o depoimento 
do Senhor Carlos Theóphilo de Souza e Mello 
-Presidente da Portobrás. 

O Senhor Pr~idente concedeu ~ palavra ao 
depoente que prestou o juramento ae-praxe. 

Iniciou sua -exposfção informando das dificul
dades encontradas pela Portobrás; devido a ine
xistência de planejamento, coordenação e con
trole por parte dos órgãos responsáveis pelas im
portações, o que acarretou conse_qüências na 
operação portuária. E, ainda, que os portos brasi
leiros são essendalmente exportadores. 

Informou, também, à Comissão que foi consti
tuída uma Coffilssão de Stndk;_Ancia para_ apurar 
junto a Coltlpannia Docas do Rio de JaneirO;- Irre
gularidades havidas no porto do Rio de Janeiro. 

Encerrado O-depOimento, o Senhor Presidente 
passou a fase interpelatória, perguntando se al
gum dos Senhores Senadores desejava faler uso 
da paJavra, - -

Indagações foram feitas pelos Senhores Sena· 
dores Nelson Wedekin, Mauro Borges e Dirceu 
Carrieiro, que mereceram os devidos esclareci· 
mentes. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradeceu a presença do depoente colo
cando o interesse da Comissão em receber as 
informaç:ões que julgarem necessárias. contando 
com o apoio da Presidência da Portobrás. E, para 
constar, eu, CleideMaria Ferreira da Cruz-Assis
tente da Comissão, lavr~i a presente ata que, lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente 
e irá à [Jublicação juntamente com os apanha
mentos taquigráfi.cos. 

ANEXO A ATA DA 4• REUN!AO DA CO· 
fiflSSÃO PARLAMENTAR DE fNQ(!ÉR/TO, 
CRIADA A TRA \és DA RESOLUÇÃON' 059, 
DE 1987 DESTINADA A APURAR AS IRRE
GULARIDADES E SEUS RESPONSÁVEIS 
PELAS IMPORTAÇÓES DE AL/frfENTOS 
POR ÓRGÃOS GOVEfll"IAME/'/TA/S REAI.J
ZIDA NO DIA 17-9-87, NA SALA DE REU
NIÕES DA C:OfiflSSÃO DE REIAÇÓES EX
TERIORES AS J0,05 HORAS DESTINADA 
A OOWR O DEPOIMENTO DO SR. CARLOS 
THEÓPHILO DE SQ(JZA EMELLO QilE SE 
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PUBUCA COM A DEWDA AUTOR!ZAçAO 
DO SENHOR PRESIDEIYTE 

Presidente: Senador Dirceu Carneiro 
\lice Presidente: Senador Lourlval Baptista 
~elator: Senador Mauro Borges 
(Integra do Apanhamento Taquigráfico da Reu

nião.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _;:·De· 
claro abertos os trabalhos da Comissão Parla
mentar de [nquêrito do Senado sobre Importação 
de Alimentos. 

ConVido para participar da reUriião de hoje, co
mo depoente, o Presidente da PORTOBRÃS, o 
St. Carlos Théophilo de Souza e Melo. 

Dentro dos procedimentos regimentais, Convi
damos o Presidente da PORTOBRÁS :Para fazer 
o juramento de praxe. Para tanto, convido os 
Membros da COmissão para, de pé, ouvirmos o 
juramento. 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA 
E MELO- "JurO; como dever de consdên
cia, dizer toda a verdade, nada omitindo do 
que seJa do meu conhecimento sobre quais.. 
quer fatos relacionados à investigação a car
go desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
destinada a apurar irregularidades e seus res
ponsáveis pelas importações de alimentos 
por órgãos governamentais." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Pas
samos. de pronto então, a palavra ao Dr. Carlos 
Theóphilo, Presidente da PORTOBRÁS. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

gico do Porto é _de extrema importfincja, em_ qual· 
qüer contexto, tanto na exportação quando oBra
sil se vira para o processo de exportação, para 
qUe tenha recursos em dólares, em moeda estran
geira, pata -poder fclier suas importações essen· 
dais, sejam elas de petróleo, sejam de equipa· 
rnent9s de alta teçnologia, químicos, ele exporta 
esse volume grande de matérias-primas ou ma~ 
nufaturados, para poder ter excedente e importar 
o que é essencial para a sua economia. O que 
ele importa, também, seja petróleo bruto, produ
tos eletrônicos, produtos químicos e tantos outros 
produtos que o Brasil precisa ainda e precisa de 
importação, também, passam pelo sistema por-
tuário: - --

Feita esta digressão sobre o sistema portuário 
ele é administrado por uma empresa ho/ding cha
mada PORTOBRAS, que tem âmbito nacional, 
vinculada ao Ministério dos T rãnsportes. _ 

Quanto ao problema específico da importação 
do ano passado, houve urna decisão de Governo 
que havia necessidade de importação de alimen
tos, alimentos mais ou _menos definidos, que 
eram:erá Prilneiro-IUQar, o-rriilho, a carne, o arroz, 
que realmente representararjl 90% da importa
ção. Fotam 3 milhões de toneladas de milho, 
600 mil toneladas de carne, e o arroz 1 milhão 
e 600-inil toneladas. São números genéricos, feito 
um va1or menor; de 200 mil toneladas, e peixes 
100 mil toneladas. Essas foram as importações 
realizadas, realmente a de volume maior foi a do 
milho e a m"-is importante em termos de custos 
foi a carne. 

O SR CARLOS THEÓPHILO DE SQ_UZA E ME •. 

Essas importações foram definidas como ne
cessárias pelo Governo -Feâeral, por um órgão 
específico, CINAB, criado pelo Decreto no 92.408 
-ConselhO IirtEmninisterial de Abastecimento
que coordenava as atividades de importação. Fo- _ 
mêS- informados, em algumas reuniões havidas, 
do que seria importado: milho, arroz, mais tarde, 
pór Volta de maio, começaram as importações 
de carne, e daí vieram desaguando em 1987. As 
importações eram definlcJas pelá CINAB, porque 
comunicadas a uma empresa como a nossa, 
prestadora de seiViços, dando os volumes que 
seriam trazidos em navios para o Brasil, tanto 
por empresas estatais,. a mais importante foi a 
INTERBRÁS, como por empresas privadas, devi
damente autorizadas pela CACEX, para fãzer as 
importações que o Governo considerava essen
ciais. 

LO - Em primeiro lugar, cumprimento o Presi
dente da Comi_ssão, o Senador Dirceu Carneiro, 
do PMDB do meu Estado, Santa Catarina, o nosso 
Relator, Senador Mauro Borges, PMDB de Goiás, 
Senadores presentes e auxiliares da Comissão. 

Sobre esse problema das importações de ali
mentos, que foram realizadas no decorrer dos 
anos de 1986 e 1987, aposição da PORTOBRÁS, 
no que tange a essas importações é a posição 
de uma empresa prestadora de serviços. Cabe 
à PORTOBRÁS, aO receber as cargas, ao receber 
o navio, retirá-las, entregá-las em armazéns ou 
silos e fazê-los_ chegar ao seu destinatário, ainda 
no âmbito do porto. É uma posição restrita a 
essas funções muito específicas. A PORTOBRÁS, 
como todos sabem, tem âmbito nacional. É uma 
empresa- tenho de fazer logo esta posição, para 
mostrar o que é a PORTOBRAS -, é uma empre
sa muito conhecida, em tennos do que ela repre
senta na realidade do Brasn. Mas para fazer este 
enfoque é preciso dizer que é uma empresa que 
tem 30 mil empregados, é uma das maiores em
presas brasileiras e mais 1 O mil avulsos, totali
zando 40 mil empregados. Ela tem âmbito no 
Brasil inteiro, administramos 36 portos marítimos 
e um número muito grande de portos fluviais, 
os portos marítimos concentrados nas regiões 
geo-econômicas mais importantes do Brasil. 

Toda exportação brasileira dá um número im
portante. O Brasil exportou, no ano passado, cerca 
de 24 bilhões de dólares, isto é, quase 1/4 da 
nossa dívida externa, 9"8%- dessa exportação pas
sam pelos portos. Todas as importações que o 
Brasil realiza, que o Brasil importa do estrangeiro 
passam pelos portos. Então, o ·problema estraté-

O problema portuário, em si, em face dessas 
importações, nessas reuniões os volumes eram 
déflhlaos e;jâ na ocasião, fazíamos ver a eSsa 
Comissão a grande necessidade de uma progra
mação especifica para cada uma dessas importa
ções. Oaro ·que qualquer organização tem-uma 
capacidade de trabalho dentro de uma progra
mãÇão lógica no tempo, e se vier um Ouxo muito 
grande de navios, no cais do porto, para serem
descarregados, evidentemente haverá uma fila de 
navíos para serem descarregados. 

Em termos gerais, eu diria que no sistema por
tuário já descarregamos todo esse volume, não 
fie® nada por descarregar. É claro que poderiam 
ter sido rendimentos berri superiores, se houvesse 
realmente urna programação lógica, nessas im
portações que foram feitas pelo País. Tivemos 
casos de um afluxo grande de navios, em alguns 
casos chegaram até sete navios no mesmo dia, 
a um porto que s6 tem anotado - em Santos 
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e. evidentemente havia, freqü"entemente, unia fila 
de navios aguardando a sua vez para descarregar, 
porque as instalações do porto não foram dimen
sion.:~:das ~ e o País não suportaria, pois somos 
um País de capitais reduzidos - ter instalações 
em grande quantidade para atender a piques des
ta nature~. que nunca ocorreram em nosso pro-. 
cesso econômico;-

Esse foi o aspecto que podíamos considerar 
mais relevante no processo, essas importações 
não foram_ feitas dentro de um cronograma lógico 
de atendimento e escoamento normal no pro
cesso económico brasileiro. Não era só o porto. 
Atrás do porto, tínhamos necessidade de ter ferro
vias, caminhões, armazéns, para annazenar, para 
escoar. E isso foi no meu modo de entender o 
grande problema que surgiu e daí vários outros 
problemas surgiram nessas importações. 

Então, de uma forma genérica, eu -airla, h essa 
parte introdutora, que a PORTOBRÁS realmente 
atende"u a todo esSe. voluine de -importaÇãO feito. 
Agora houve casos de aguardo em filas de navios 
nos portos brasileiros especialmente no Rio de 
Janeiro, em Santos foi talvez a mãis giaVe; tivemos 
em São Francisco do Sul, em que dois--terços 
não chegavam evidentemente não era a PORTO
BRÁS que importava - eram os iillportadOres 
que faziam essas importações - embora sabenp 
do que tinham só dois terços. As vezes chegavam 
seis ou sete navios aguardando para descarregar -
nesses dois terços. 

Tivemos também problemas de navios antigos. 
É claro, no navio m~is antigo o frete é mais baixo. 
Mas ele, corno navio mais antigo, tem a escotilha 
mais fechada, pequena, difucultando a descarga; 
ele também tem velocidades mais lenta, ele tem 
também o slst~a de fechamentQ nos seus po
rões mais deficientes. Isso tudo pesou em alguns 
processos, em a]guns pontos que li nesse trabalho 
feito para o Gabinete Civil. --

De forma geral, então, o que aconteceu foi que 
a Portobrás deu_ atendimentq, mas. em muitos 
casos, o-atendimento gerou filas de navios que 
evidentemente at,~mentaram despesas no preces· 
so de importação. Não vou entrar no méritQ~ mas 
se as importações foram corretas ou nãq, porque 
não me cabe análise sobre esse problema. Esse 
problema é um problema evidentemente da área 
de abastecimento. No meu caso específico, de 
Portobrás fazer a descarga desses navios que che
gavam, e essa descarga foi e_e.m rnuitos casos 
com custos mais altos, porque houve filas de na
vios. Esta parte introdutória eu queria deixar s6 
com um aspecto geral. E se for desejo da mesa, 
Sr. Presidente, posso responder algumas pergun
tas especificas caso V. Ex' o deseje. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
proposta que o depoente está fazendo é de dividir 
em partes o depoímento? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E Mi;· 
LO- Não sei qual seria o desenvolvimento ainda 
do trabalho. Só fiz a parte introdutória sobre a 
qual a posição 'da Portobrás, os volumes iffipor
tados e problemas mais sérios que tivemos foram 
as filas de navios em decorrência, muito em parte, 
do grande afluxo de navios que tivemos, às veZes, 
sem programação- esta é uma realidade: alguns 
problemas da inadequação de navios- isto defi
ne bem. E houve o problema da carne, na inade--
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quaç:ão da forma de importação que não mencio
nei, mas gostaria de mencionar neste momento. 

A forma correta de se importar carne é ela de
sossada- o custo_ de transporte de_osso_é multo 
alto, e ela vem em mantas de 90k, em que um 
portuário não consegue suportá-lo sozinho, tem 
que haver dois ou três. Foge da regra nonnal. 
Navios cuja temperatura era 18 graus abaíxo de 
zero, em que reduzia muito o rendimento, quando 
a forma correta de se trazer essa carne teria sldo 
em embalagens menores como o Brasil faz na 
exportação de frango, por exemplo, corno-o Sena
dor Dirceu Carneiro conhece muito bem. Em Itajaí 
faz-se a exportação de frangos em caixas. desos
sado, caixas que pesam dez, vinte quilos, e que 
vão dentro de um redpiente refrigerado, e che
gam na sua origem absolutamente perfeitos, e 
conseguem ser descarregados rapidamente. Só 
um exemplo: para des_carregar da forma com que 
foi importada mantas de carne de 90k- trazeiros 
divididos em três partes, o boi, nós levamos tre
zentos, ou seja, nós tirávamos do navio 300 tone
ladas por dia. O máximo que se conseguia traba
lhar. Vou dar um exemplo aqui aos senhores. Só 
para ver no aspecto também humano do proble
ma - e isso fiZ ver inclusive no ofício escritO 
e aqui tenho cópia: um homem que trabalhava 
em Santos,. um estivador em cima daquele morro, 
esse morro ali em volta de Santos, temperaturas 
normais de_ 30 graus durante a noite e 36 ou 
40 graus durante o dia, ele tinha que trabalhar 
em um porão a 18 graus abaixo de zero e, eviden
temente, guando o porão é aberto a temperatura 
vai subindo, quando chegava a 12 graus ele era 
retirado do PQrào, quer dizer, o naviO parava, por 
isso a denora nessas descargas- estão todas 
elas relatadas e isso tudo eu traduzi e dei a infor
mação específica, dizendo tudo Isso - ele era 
ado do porão quando a temperatura chegava a 
12 graus, o navio fechava o porão e dava mais 
frio para chegar aos 18 graus abaixo de zero e 
aí ele voltava para dentro, não conseguia trabalhar 
mais do que uma hora, uma hora e meia, que 
é o tempo que um homem consegue trabalhar 
a 18 graus abaixo de zero, mesno com vestimenta 
especial. 

Acompanhei esse trabalho, é muJto penoso pa
ra esses homens que tinham que trabalhar com 
essas temperaturas tão baixas, que lembram os 
noticiários da televisão anunciando na Europa um 
frio de I 8 graus abaixo de zero, com a população 
sofrendo, mas o estivador ou o operário estava 
trabalhando lá em baixo com essa temperatura, 
evidentemente com capacidade de rendimento 
muito baixo. Então, no problema da carne, ainda 
houve essa inadequação da embalagem, que foi 
fundamental. Enquanto que se viesse em contai
nem seriam descarregadas 400 toneladas por ho
ra. E o problema das mantas de carne é que 
se descarrega menos,ou seja, 300 toneladas ao 
dia. Então, seria dez vezes superior a velocidade 
se _ela houvesse sido trazida em contalnen e 
os custos não seriam tão altos. Ainda teve o pro
blema - que mencionei - do osso que pesou 
muito pagando o mesmo frete que paga a carne. 

Sintetizando o problema da inadequação de 
navio e da inadequação das embalagens. Esses 
problemas foram levados várias vezes ao conheci
mento das autoridades mas não tivemos sucesso, 
realmente as embalagens vieram, até o fim, em 
mantas grandes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Pas
samos a consultar os Membros da Comissão se 
têm interesse em fazer indagações ao depoente? 

O SR. NELSON WEDEKIN - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- COn
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presidente, 
em primeiro lugar, gostaria de saudar o estimado 
e ilustre Presidente da Portobrás e dizer que com 
a sua clareza, com sua objetividade, nos deixa 
uma idéia bastante clara de que papel teve a Porto
brás nessa questão tão polêmica da importação 
de alimentos. 

Gostaria de fazer algumas perguntas a V. S• 
A primeira delas é que entre as várias noticias 
que tratavam da questão de importação de ali
mentos, fÇl]_a.vam, pelo menos, em algum momen
to, em algum lugar - não sei precisar em que 
jornal, mas parece que li que ocorreram proble
mas de roubo, de extravio de mercadorias em 
portos da Portobrás. Gostaria que V. St falasse 
alguma coisa a respeito. Volto a dizer, não sei 
onde li a notícia, pois lemos muita coisa e acaba
mos por não mais identificar onde se leu determi
nada notícia - mas vejo que V. S• já conhec_e 
o problema, já leu. Portanto, seria muito impor
tante o seu esclarecimento a respeito. 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME
LO- Na realidade, li no próprio relatório que 
me foi apresentado, oriundo da Casa CivH, sobre 
um desvio de mercadoria ou roubo, no porto do 
Rio deJãrieiro. Então, mandei fazer urna averigua
ção sobre o que teria havido no porto- inclusive 
tenho os dados- mas caracterização desse rou
bo não está bem clara, ou seja, se houve real
mente esse suposto posicionamento de desvio 
de Carne no porto do Rio de Janeiro. Mandamos 
fazer agora uma sindic.â_ncia mais profunda dos 
documentos, e o que aparece são desvios de pe
quenos_ volumes, não se caracterizando uma frau
de .de monta que justifique um processo mais 
acurado sobre o problema. Mesmo assim, já de
terminei ao porto do Rio de Janeiro que o fizesse. 

Disponlló aqui de toda a documentação, data 
por data, e caracterlstlcas do pequeno furto em 
todas as áreas, como o de rádios, pacotes de 
carne _e outras mercadorias, enfim, furtos de pe
quena natureza. O que apareceu no porto_ do Rio 
de Janeiro são desacertos entre o manifesto da 
carga e a sua saída, com o aval dos próprios 
importadores, que aceitaram valores da ordem 
de- 0,6% a 0,9% do total em definições de peso. 

Quando se põe urna mercadoria dentro de um 
navio, ela sofre uma desidratação normal no pe
riodo de vinte a trinta dias- de viagem. Não sei 
dizer exatamente de quanto ela é num produto 
vegetal ou animal, mas há ulna queda de peso. 
Isso já foi constatado e é aceitável dentro do pro· 
cesso~ asSim Como-as diferenciações de balança 
de origem e de destino. 

De qualquer forma, Sr. Senador, vamos prepa
rar um processo bastante profundo com averigua
ção de sindicância. À primeira vista, não há esse 
problema, mas apenas pequenos furtos sem ca
racterizar uma perda essencial. 

O SR. NELSON WEDEKIN - Quem comu
nicava à Portobrás essas Importações: o CINAB 
- Conselho lntermin_isterial de Abastecimento? 
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O SR. CARLOS 11-IEÓPHILO DE S<XIZA E ME
LO - O ONAB transmitia à Portobrás pratica
mente fatos consumados. Não tinhamos partici
pação no processo de planejamento; víamos sim
plesmente o que [ria ser importado. As reuniões 
se realizavam urna vez por mês, mas eram sobre 
fatos consumados. 

Tivemos· oportunidade de fazer algumas modi
ficações, mas já no processo executivo. Quando 
alguns navios estavam sendo deslocados para 
São Francisco, por exemplo, alertamos e manda
mos o navio para Paranaguá ou para o porto 
do Rio Grande, quando isto era poSsíVel, ou seja, 
quando a corriercialização do produto que estava 
dentro do navfo ainda permitia. Mas não tivemos 
nenhuma participação no processo de planeja
mento. Essa foi realmente uma falha muito gran
de. 

O SR. NELSON WEDEKIN - O CINAB sim
plesmente comunicava à Portobrás os valores de 
tonelagem de cada produto e a sua destinação, 
ou seja, os portos? 

O SR. CARLOS THEÔPHILO DESÜUZA E ME
LO-:-:-:- Em princípio, dava os portos. Ela destinava 
aos portos já num processo de comercialização, 
provavelmente em decorrência da própria infra
estrutura e do conswno possível que imaginava 
ter na região para onde o navio estava sendo 
deslocado. Destinava-se determinado número de 
navios para o porto de Santos, porque na região 
geoécoriômica de Santos havia um consumo :x. 
Simplesmente éramos comunicados a respeito 
desses valores. 

O SR. NELSON WEDEKIN - O CINAB tain
bém informou v. st$ sobre a importação de quei
jos finos? - · 

O SR. CARLOSTI-IEÓPHILO DfSOdZAÉME; 
LO- Não, disso não tivemos conhedméilfo. Fo
mõs lnfomiados apenas sobre esses quatro pro
dutos, mais _especialmente de três: milho, carne 
e arroz. 

O SR. NELSON WEDEKIN - O leite em pó 
não era_comunicado? 

O SR. CARLOS THEÓPHlLO DE SOUZA E ME
LO - Muito pouco, pois não havia dificuldade 
nenhuma na descarga. Quando havia realmente 
problemas de descarga, de equipamentos e de 
pessoal, então havia a comunicação, como .é- o 
caso do milho, da carne e do arroz. Mesmo porque 
já havíamos comunicado a ela que o problema 
do leite em pó e do peixe não teria complicação 
no processo de descarga, era um processo sim
ples e mesmo porque as quantidades importadas 
eram muito pequenas: o leite em pó foi 200 mil 
toneladas e o peixe 100 mil toneladas. 

O SR. NELSON WEDEKIN - V. S• fez refe
rência à inadequação dos equipamentos, navios 
antiquados _e também à inadequação das embala
gens, principalmente de carne. [sso correspondeu 
em perdas desses valores, vamos dizer, ila deterio
ração da carne? Apesar de todas essas dificul
dades, isso não levou à deterioração, porque se 
fala muito na importação de carne podre, pot · 
exemplo. Não era decorrente desse procedimento 
de desembarque com essas condições inadequa
das? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOOZA E Mf
LO - Não tenho conhecimento disso. Agora, o 
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processo de desembarque tomava o custo muito 
elevado e também a longa permanência do navio 
no porto, o que acarretou o congestionamento. 
Porque se os produtos vie_ssem no navio em em· 
balagens de conta.Jners, ele seria desembara~ 
çado em um ou dois dias. Em conseqüência, 
como não vinha desta forma, o navio ficava oito 
dias no porto, tomando o lugar de um outro que 
estava aguardando na barra. Isso gerou um con· 
gestionamento portuário, que foi muito desagra
dável para n6s. 

O SR. NELSON WEDEKIN - Esse congestio· 
namento também não era uma causa de deterio
ração ou de estrago ou de perda? 

O SR. CARLOS TH~ÓPHILO DE SOOZAE ME· 
LO - Não era, porque o naviO era friQoríflc_õ, 
mantinha a temperatura adequada, inclusive es
ses navios têm um gráfico· da _temperatura dia 
a dia. E quando o importador recebe, ele verifica 
no gráfico as temperaturas existentes em todos 
os dias, mostrando que a temperatura tinha sido 
adequada. Nós não temos o controle djsso porque 
quem controla é o importador. I:: ele quem con
trola o processo de qualidade da carne, a Porto
brás simplesmente faz a descarga Mas_ não tive 
conhecimento assim de quantidades mai9res de 
perdas, em decorrência da deterioração dC? pro
duto. 

O SR. NELSON WEDEKIN - isso também 
em relação ao müho e ao a,rrqz? 

O SR. CARLOS THEÓPHiLO DE SOOZA E ME
LQ,....,. Do arroz tivemos conhecimento de alguns 
casos em que alguns navios vieram c:om o produ
to deteriorado, em função de problemas dos pró
prios navios. Quer dizer, um navio com arroz, nu
ma Viagem longa de 30 a 40 dias - e quas_e 
todo o arroz foi importado da Tailândia- e ainda 
mais que se sabe que vieram muitos navios anti
gos, já bastante usados, evidentemente que a ve
dação dos porões, não sendo boa, pode acarretar 
uma eventual deterioração do produto. Parece
me que houve alguns casos em que o produto 
foi rejeitado em função da entrada de água ou 
de outro agente qualquer nos porões do navio, 
deteriorando o produto. Mas isso não fo_i uma 
regra geral; houve dois casos em que os produtos 
chegaram até a ser desc:arregados no porto de 
Santos, dessa natureza.. 

O SR. NELSON WEDEKIN - Quando esses 
produtos chegam ao porto, quem faz a fiscali
zação da qualldade do müho, do arroz e da carne, 
é o importador? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOOZA E ME· 
LO- É o importador, através dos órgãos que 
ele tem de requisitar. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Órgilos governa· 
mentais? 

OSR.CARLOSTHEÓPHILODESOOZAEME· 
LO - Alguns governamentais e ele próprio, im
portador, verifica a qualidade do produto, mas 
também os órgãos governamentais. 

O SR. NELSON WEDEKIN - As noticias que 
V. Sttem sobre o estrago de alimentos ou a chega
da de alimentos que não estavam em boas condi
ções de qualidade, eles são déficit do importador 
e desses órgãos governamentais? 
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~ O SR. CARLOS 1HEÓPHILO DE SOOZA E ME· 
LO ...:......os órgãos têm a. responsabilidade e depois 
comunicam ao porto-. Agora, evidentemente, a 
própria aparência, a própria nature2:a do produto 
já dá uma idéia da sua qualidade. Mas a liberali
zação é feita, acredito, pelos órgãos do Minístêrio 
da AgJi_cultura. 

O SR. NELSON WEDEKIN - /'. Portobrás faz 
registro? 

O SR CARLOS 1HEÓPHILO DE SOOZAE ME
LO~Faz. _ 

-- O SR. NELSON WEDEKIN - Ela faz registro 
sobre a questão da qualidade também? 

OSR.CARLOSTHEÓPHILODESOOZAEME· 
Lb .:__ Da quâl!dade não, mas dãs comuniCações 
que recebe quando o produto não é de qualidade 
adeqUada e que não pode ser levado ao conswno. 
Então ele fica no porto, aguardando uma decisão, 
ou para a sua retirada para ser utilizado, ou elimi
nado para regiões de zonas de despejo de lixo, 
ou, então, cremado em função da sua não possibi
lidade de utilização. A isso nós somos comuni
cados. 

O -SR. NELSON WE[lEKIN - A Portobrás é 
comt,inicada? 

OSR. CARLOS THEÓPHILO DE S00ZA E ME· 
LO - É comunicada. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Que atitude tem 
~ Portobrás quando recebe uma comunicação 
ou do_ importador, ou do órgão governamental, 
no casO da eXistência de alimentos deteriorados 
ou estragados? É a própria Portobrás que leva 
isso para a cremação? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOOZA E ME
LO - Uma vez liberado pela alfândega, porque 
em geral são produtos importados, têm que ser 
liberados primeiro e só depois recebemos a desti
nação específica. Ou a Portobrás, diretamente, 
ou fazemos a cremação através do próprio depar
tamento de limpeza urbana da região, do muni
cípio onde o porto está sediado. 

O SR. NELSON WEDEKIN -A Portobrás tem 
um registro daquilo que foi cremado ou jogado 
fora? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DESOOZA E ME· 
LO - Sim, temos o registro de todos os passos. 

O SR. NELSON WEDEKIN - Gostaria, nobre 
Presidente Senador Dirceu Carneiro, que esses 
dados da Portobrás sobre ~imentos c:Jeteriorados 
fiZessem parte dos Anais desta CP!. 

Quanto aos prazos, o ONAB comunicava à Por
tobrás de que iria importar 3 milhões de toneladas 
de milho, por exemplo? Essa comunicação era 
colocada no tempo? Ou seja, em quantos meses 
~ssa importação era realizada? 

OSR. CARLOSTHEÓPHILO DESOOZAEME
LO --As comunicações não eram em volume 
global, eram por navios e as chegadas dos navios 
eram aproximadas com os portos. Era feito desta 
forma. 

O SR. NELSON WEDEKIN- A Portobrás tem 
perfeitas condições de organizar uma espécie de 
cronograma de desembarque e das comunica
ções de importações de tal mês até tal mês, por 
exemplo, em tais e tais portos? -
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O SR. CARLOSTiiEÓPHILO DE SOOZA E ME· 
Lb...:.... t'láO:tenho 'os nómes dOs navios que des
carregaram em cada. Por exemplo, dá-se o nome 
do navio e o volume que ele traz e j:>ara qual 
porto ele irá. Temos informações sobre esse pro-
grama. . 

~ O SR. NELSON WEDEKIN -A Portobrás era 
c~municada com que antecedência? 

O SR. CARLOSTHEÓPHILO DESOOZA EME· 
LO - Esse é um problema dificil, porque nem 
tínhamos essa comunicação, Sabiamos de uma 
forma geral o que iríamos importar, tal quanti
dade, mas o número de navios em cada um dos 
portos, isto exaiam~nte. não tínb;;unQs. . . 

O dia da chegada: quando aqui mostrei o exem
plo do porto de Santos, que em um s6 dia recebeu 
sete navios de arroz, o que evidentemente seria 
impossível dentro de um processo de programa
ção t6gica. A chegada de navios e a programação 
de navios eram da prerr09ativa pessoal do próprio 
CINAB. É ele quem fazia essa programação ou 
nos informava de uma forma mais genérica, mas 
o processo era um pouco aleatório, mesmo por
que as origens dos produtos eram diversas, de 
diversos locais, e ele próprio não tinha uma cons
ciência perfeita do dia em que o navio chegaria 
ao porto. 

O SR. NELSON WEDEKIN- É perfeitamente 
possível determinar, vamos dizer assim, çla pri· 
meira importação até a última? 

OSR. CARLoSTHE;ÓPHiLO DES~EM!õ· 
LO - Perfeitamente, não resta dúvida. 

O SR. NEI,SON WEDEKIN - A esse volume 
de três milhões de toneladas de milho, de 500 
mif toneladas _de carne, um milhão e 600 mil 
toneladas de arroz, a comunicação foi feita, anteci~ 
padamente, num momento s6 ou e$e volume 
é o total daquilo que os portos brasileiros recebe
ram? 

O SR. CARLOS TAEÓPHILO DE SOOZA I;: ME· 
LO - É o total, mas não foi feito dessa forma. 
Foram importadas 500-mil toneladas, depois mais 
300 mil, enfim, nós éramos somerl.te cOmuill
ca.dos. -

~ ~ ~ 

O SR. NELSON WEDEKIN -Ao longo do 
ternpo é possível predsar._ V. EX" tem de memória 
a primeira coriiunicação de importação de milho 
ou de qualquer desses produtos, até a última? 

OSR. CARLOSTHEÓPHILO DE SOUZA E ME· 
LO -_:A_P!'imeira reUniãO que tiVemÕs foi no dia 
21 de janeiro de 198"6 e recebemos uma informa
ção sobre o milho, numa reunião nõ-fOcàl do 
ONAB, aqui em Brasília. Depois, tiv€inos wna 
outra reunião no dia 26 de fevereirO,- fa.mbém 
sobre o milho. aNAB, Portobrâs e outros órgãos 
presentes. Temos, aq1,1i, ~té a~_cópias dos presen
teS às reuniões em que era le_vada ao nosso co
-nheciinerito esse prOblema das importações bra
sileiras, autorizadas pelo Governo. 

O SR. NELSON WEDEKIN -É possível deter· 
minar quantas dessas i_mportações foram feitas 
por agências governamentais e por agências -
digamos - da iniciativa privada? 

O sR. 0\RLOS TiiEÓPHILO DE SOOZA E ME
LO- Nós não temos esse controle, acredito que 
qUem autoriza as importações, a CACEX. o tem 
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no nosso caso, nós não temos o agente que im
portou e acho que é mais fácil conseguir esse 
dado com o própio autorizador, a Ct\CEX _ 

O SR. NELSON WEDÊKIN- De modo que, 
em resumo, o relacionamento Portobrás era com 
QNAB? --~· 

O SR. CAR~OS THEÓPHII..O DE SOUZA E ME
LO - Exato; com a ONAB. 

O SR. NE~ON WEDEKIN -Não havia ne
nhum outro órgão que fazia esse tipo-de comu
nicação? 

OSR. =OSTHEÓPHILO DE SOuzA E ME
LO- Não, era com o <JNAB- ele iria, operado
na] mente, evidentemente, com os importadores, 
fossem empresas estatais, fossem empresas pri
vadas. Por exemplo, no caso de empresa estataJ, 
a INTERBRÁS que, aí, entrava em contatO mas, 
aí, já para fazer o pr6pio processo no porto. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Fico muito agra
decido pelas informações que o Dr. Theóphilo 
nos prestou. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Came~o) _:_ Pas
samos a palavra ao nobre Relator, para que S. 
EX' ofereça as indagações que julgar necessárias 
ao depoente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sr. Presi
dente da Portobrás, V. S• tem a1guma coisa a 
declarar, referente aos depoimentos feitos na Co
missão Especial de Sindicância, promovida pelo 
Gabinete Civil - já que até o momento a CPl 
não recebeu as cópias do acervo das investiga
ções feitas pelo Gabinete Civil? E o_ V. S•_ ~ en
dossa? 

O SR. CAR~OS THEÓPHl~O DE souzAE ME
LO-Em aJguns pontos, aqui, que dizem respeito 
a Portobrás, eu endosso. Por exemplo, aqui, no 
5.6 do Relatório: 

"5.6 - Os problemas mencionados se
riam minimizados ou inexistentes se houves
se planejamento, coordenação e controle." 

Todos são problemas sistêmicos. E eu concor
do. Aliás, quase todo o meu depoimento foi funda
mentado no processo de _coordenação, _controle 
e planejamento. Todos os problemas que tivemos 
na minha área, foi de planejamento, coordenação 
e controle do grupo de comando do processo 
da importação. Se houvesse, em termos mais pre
cisos. teriam sido bem menores _os nossos proble
mas. Esse ê um dos pontos que ê- Tnenclonãdo 
aqui pelo Relatório. Depois, há alguns problemas 
aqui em que ele diz o seguinte: "Os portos brasi
leiros _estavam preparados para a exportação e 
não estavam preparados para a importação." 
Realmente, todo o nosso programa portuário é 
muito voltado para a exportação: exportação de 
grãos, exportação de carne, exportação de tudo 
aquilo que nós estávamos importando, até arroz. 
Então, esse problema, também, foi verificado -
se vai, realmente, fazer-se uma importação gran
de, é necessária uma liberação de recursos. N6s 
fizemos o pedido de liberação, logo nos primeiros 
diás, para comprar equjpamento rápido e descar
regar o navio o mais rapidamente. Fizemos a soli
citação, também, de alguns reforços de mão-de
obra que alguns portos precisavam. Mas não tive~ 
mos êxito porque esses recursos só saÚ'ãm rio 
final do ano, quando já a importação estava che-
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gando_ ao fim. Por isto, ainda volto a trazer o_ pro
blema de coordenação e planejamento que era 
um problema essencial. Realmente, a grande fa
lha no processo, s-e houve, no !lleu _modo de pen· 
sar, foi no planejamento, na coordenação_ e no 
controle. 

· O SR:·RELATOR (Mauro Borges)- Em resu
mo, V. S• acha que foram benéficas e bem condu
zidas as_operações de importação? Refiro-me não 
ao méritO das importações, mas ao processo. 

OSR:=osTHEÓPHILO DESOUZAEME
LO - Eu çliria que M:Q havendo esse pjaneja~ 
menta. essa coordenação, esse _controle, ficou 
muito prejudicada, mesmo porque a primeira coi
sa quando se vaj fazer uma importação logica· 
mente dentro de um pro-cesso cartesiano, verifi
ca~se por que se precisa importar, se realmente 
o país está precisando de arroz, se está precisando 
de Carne, se está precisando de leite em pó ou 
de milho. E os volumes têm que ser calculados 
corretamente. Se não hou~r esse planejamento 
correto n6s plX!eremos ter exceSSO. Realmente, 
nós tiveiriõs um perlodo grande no Rio de Janeiro, 
por exemplo, em que os arm~éns portuários fica_~ 
ram cOm muito arroz estocado. Ora, se ficou com 
arroz estocado um, dois, três meses, quatro me
ses, é porque realmente a necessidade não era 
aquela, houve um erro de cákulo, não era aquela 
que estava prevendo. 

Então, todo esse problema, planejamento, 
coordenação e_ controle, são essenciais num pro
cesso de importação~ 

_ O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Eu pergun· 
to se todos os portos brasileiros para onde se 
destinaram essas importações eram administra
dos e de propriedade da Portobrás. _ou existem 
alguns que sejam de particulares? 

O SR. =os THEóPHIW DESÓUZAEME
LO- Não, esses portos de importação são todos 
eles contrOlados pelo Governo, são todos portos 
estatais, onde foram feitas essas i!nportações: Rio 
de Jãneiro, Paranaguã, Santos, Rio Grande, São 
Francisco do Sul, Jtajaí, e aJguns portos do Nor
deste .. Mas foram os portos do Sul que impor
taram, os portos do Norte importaram pouco. A 
não ser até Salvador, e no caso de Recife a carne, 
os outros portos tiveram importação muito pe
quena. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Como V. 
s• reSsaltou, a falta de planejamento, a falta de 
conexão adequélda dos órgãos estatais que pro
moveram as importações com a Portobrás, que 
acarretaram, por exemplo, a chegada de sete na
vios num dia só no Porto de Santos, não poderia 
ter Sido melhor se houvesse essa conexao desses 
setores que efetuavam a inip6iia"Ça0-com a Petro
brás? Acho que poderia ter minimizado as dificul
dades ocorridas. 

· O SR. CAR~OS THEÓPH!LO DES"d<.lzA E ME
LO- Eu não tenho dúvida disso. A falta de plane
jamento_ gerou a maioria dos problemas aponta
dos pela comissão no setor de atribuições da Por
tobrás. Foi, realmente, esse um dos problemas 
mals sérios, no meu modo de pensar. 

Agora. aqueles que afetaram realmente o siste
ma portuário brasileiro, pode ser que tenham ou
tros pro&ie[Jlas. mas aquele_s que afetaram, que 
criaram dificuldades de descarga, ou o processo 
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da emba1agem ou- o problema dos navios e a 
chegada sem um programa adequado, de navios 
em grande quantidade, isso realmente trouxe a 
maioria dos nossos problemas. Foi realmente fal
ta de um planejamentO adequado. 

. d_SR. Rru TóR (Maui~ 6orQésj .:::_oS-proble
mas acaiTetados por naviOs -velhos, prejuízo na 
descarga, prejuízo na conservação e no bom esta
do .da mercadoria foram absolutamente de inicia
tiva dos Órg'àos encarregados da importação, ou 
hª_algum órgão nacional _fora da Portobrás_que 
poderia ter inteNido nisso? 

O SR. =osTHEÓPHILO DE SOUZA E ME· 
LO - Eu acredito _que não. Esses problemas 
foram bem caracterizados nesse sistema. Quer 
dizer, quando houve perda, como falou o Senador 
Nelson Wedekin, no caso de algwna deterioração 
de algum produto, quase todos eles foram; por 
inadequação das embarcações, a embarcação já 
antiga, porque a embarcação antiga tem preços 
mais baixos, evidentemente, o frete é mais baixo, 
Então, entra num processo dessa natureza: se 
você· obtém um preço mais baixo, às vezes, tem-se 
uma ·embarcação maJs antiga, mas ela tem um 
risco maior de deteriorar o produto. Mas o volume 
de produtos deteriorados não foi muito grande. 
Acredito que não tenha sido um dos pontos mais 
graves do processo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S•, por 
um acaso, poderia me informar se a frota nacio
nal, seja particular ou de navios ligados ao Gover
no, poderia ter interferido, ou ter sido aproveitada, 
ou ela não teria condições para fazer face a e~as 
importações? 

O SR. CARLOS THEÓPHI~Ó DE SoatA E ME
LO - Esse problema foge um pouco do âmbito 
da Portobrás. 

É um problema mais ligado à SUNAMAN -
Superintendência Nadonal de Marinha Mercante 
-talvez, ao Uoyd Brasileiro, que poderia mobi
lizar, para verificar essa possibilidade. Mas _não 
tenho dados aqui para informar isso. As impor
tações foram feitas dos EStados Unidos e da Euro
pa; e o arroz; da Tailândia, quer dizer, do Extremo
Oriente. Na parte do Exttema:-OtiEilite; aCredito 
que seria muito difícil uma participação da ban
deira nacional em grande quantidade, já _que a 
distância era muito grande. Mas, na parte da Euro
pa, houve utnã particfpaçao da bandeira nacional. 
Agora, se esse montante da participação pOderia 
ter sido maior, não tenho condições de responder, 
Senador, porque é um problema mais de gerência 
da Superintendência de Marinha Mercante e do 
próprio Uoyd Brasileiro e das empresas pn'vadas 
brasileiras, NET~. Aliança e outras que exis
tem que poderiam realmente ter mais condições 
de escJarecer este ponto. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- À inade
quação mencionada das embalagens,_ sobretudo, 
das mantas de carne, que foram compradas na 
Comunidade Econõmlca Européia, po.deria ter si
do diferente do que aconteceu, se houvesse uma 
preocupação do órgão intennediário na negoda
ção? Acarretaram, c-omo-v. 8' disse, sérios proble
mas de_ descarga. Teria, no seu Corih€éímento: 
condições de interferência para que isso fosse 
mudado e as embalagens viessem prevendo os 
problemas de descarga? 
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O SR. CARLOS THEÓPHlLO DESOOZA E ME
LO =..:.. Claro, mandei, incluSiVe.- urTt OfiCio, 00 -dia· 
19 de agosto, ao então Secretário-ExecutlVÓ da 
CINAB. Dr. João Basco Ribeiro, que pf!SSO a ler. 

Sr. Secretádo-Executivo1 as pranchas diá
rias de descargas, por navios, estabelecidos 
pela Portobrás como factíveis, no mês de 
j1,.1nl1o pr6xirilo paSSado, têm sido entre 200 
e 3QQ_ tonel~das por dia e vêm se confir
mando, apesar das dificuldades de operação: 
os pesos da peças de carne_ variam de_ 90 
a 100 quilos, representando o dobro das pe
ças que, habitualmente, vinham sendo ma
nuseadas pelos estivac;lores e trabalhadores 
portuários; baixa temperatura, da ordem de 
menos 18 graus nos porões; redtizido núme
ro de caminhões frigoríficos para recebimen· 
to da carne, em Santos; necessidade de fe
chamentos dos porões para suprimento de 
frio - quer dizer, quando ele aumentava a 
temperatura, baixava-se novamente, fecha
va-se o porão, reduzia-se o trabalho; falta de 
requisição de trabalho, por parte do dono 
da mercadoria, durante todo o tempo dispo
nível no Rio e em Santos· -

Isto que estou dizendo aqui é dirigido ao nosso 
Secretário-EXecutivo da ONAB. 

Tendo em vista as dificuldades acima 
apontadas, acreditamos que o transporte de 
came_congelada em contalners frigorifica
dos seria mais adequado, pelas razões abaixo 
enumeradas"; 

quer dizer, já estou pedindo a S. S• que mudasse 
o sistema; 

"maior velocidade de descarga; prancha 
da ordem de duas mil e quinhentas tonela
das/dia, quatro mil toneladas/dia, ao invés 
das 300 (dez vezes superior, portanto); maior 
higiene nas operações, dado o não manuseio 
da carne nos porões dos portos, quer dizer, 
a carne passava por várias mãos a1i dentro; 
baixa utilização da mão-<le-obra nas opera
ções de descarga, mruor segurança para a 
mercadoria; maior facilidade de interioriza-
ção da mercadoria"; . 

- ela saía do container e iria embora, não 
precisava manuseio três quatro vezes -

"utilização de caminhões não _figrorlfica
dos". 

- o próprio contalner era frigorificado, isto 
é. os caminhões que transportam os contalners 
são outros que não os térmicos e frigoríficos -

"não interferência com as descargas de 
carnes transportadas soltas no porão, uma 
vez que os navios-frigoríficos utilizam berços 
e equipamentos distintos do que os primei
ros, possibilidade de armazenamento da car
ne aconcUcionada em cq~~. por pe
quenos períodos, nos próprios containers; 
possibilidade de operação com chuva" 

- porque, nos períodos de chuva, não podia 
operar o navio, quando abre-se o porão e, com 
o conta:Jner, pode operar. Mas ele dizia o se
guinte: 

"Os portos brasileiros não apresentam 
problemas para o reCebimento de contai~ 

nctfs ftigOrificOs. -Entretanto, casO haja inte-
=-=- re-ssé déi pemi"ânêrl.Ciâ aos-CoDtainers, nas 

instalações portuárias, pOr períodos mais 
pfólOrigados, e .cas_ri as tomadQS de supri
mentos de frio existentes não sejam, even
tualmente, suficientes para atender a essas 
demandas, novas tomadas poderão_ser insta
lada~ 

Por(Jue: o contijner-frlgorifk:o tem uma tO
mada. ColocamOs ~a tõmãda e ele passa a funcio
nar como uma geladeira, como um freezer. En· 
tàO, diziamoS que se foSSe neCessário malór riú
mero, poderíamos instalar, porque isto é um prO.: 
blemã simPles, n6s estãfrios numa bateria de tQ
ni'ã.dãs, no pátio, e qUanto inais coritainers vierem, 
maís tóll'ladas, fazemos. No que diz respeito aos 
equipamentos, outro tipo de container, não os 
posS_UÇi:ontudo no Porto de Santos. Particulares 
têm ·em grande qilaiitidade. Finalmente, encami
nhamos o quadro anexo, no qual é sugerida a 
distribuição mensal da descarga de carne oonge· 
!ada, importada pelo Governo; em função de_ coO
sumo-previsto has diversas regiões. servidas pelos 
portos relacionados. Então, mandávamos aqui as 
várias hipóteses. tentando cooperar com o pro
cesso, que não era adequado ao _que n6s vínha
mos solicitando. Isso foi o que nós mandamO$ 
para lá. Esse ofício foi encamjnhado, mas a carne 
ainda continua a ser importada em mantas de 
90quilos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Comple
mentando a resposta que V. 5' nos dá, eu pergun
taria: para o prosseguimento dessa mercadoria 
aos locais de consumo, de destino final, esses 
conbilners poderiam ser utilizados em· ve1cUlos · 
rodoviários? 

. O~ SR. CARLOSTHEÓPHILO DE SOOZA E ME
LO.__:_Exatamente.lsso t~rla tinia grande vanta· 
gem e não precisaria dos caminhões frigoríficos, 
que estão, no Brasil, em número bastante redu
zido e essa carne pOderi'! ser transpOrtada em 
caminhões comuns, amaradas, como Se vê tanto 
nas estradas brasileiras, e levadas até as cidades, 
onde a carne poderia ser consumida, ou então 
entrando o frigorífico, já nessas cidades do interior 
do Bras~. Essa foi a posição que n65 sugeríamoS, 
por escrito, assinada, em documento encaminha
do_ ao próprio Presidente ou Secretário-Geral do 
ONAB. 

p-s_R_. RELATOR (Mauro Borges)- Eu queria 
peiglintar também, pois parece que v. s• já falou 
sobre isso, mas eu queria um melhor esclareci
mento: a conferência do peso da carga é·Tibar
cada no porto de origem; a conferência da merca
doria chegada é da obrigação da Portobrás ou 
seria do importador? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOOZAE ME· 
LO - De quem receber a mercadoria. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Problema 
de quantidade. 

O SR CARLOS THEÓPHILO DESOOZAEME
LO - Esse problema de conferência é, nos por
tos, levado muito a sério. O dono da mercadoria, 
o agente do naviO tem Um- cOnferente, o dono 
da mercadoria tem um conferente e o"pórto tem 
um- ·conferente. Então, as conferências t~m. que 
cruzar;-são três conferências: aquele que é interes
sado, que importou, o navio ... 
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O_$. REL!\TOR_ (Mauro Borges)-~ O navio, 
O -porto e o destina~dQ. --

.O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOOZA E ME
LO-E o eventual dono da mercadoria, o impor· 
tador. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Nesse na· 
vio, há sempre a presença do órgão recebedo_rt 
Nessà tiíplice ·conferência, havia sempre __ a pre
sença de quem fez a_iiriportaÇãõ? - -- -'"" 

·o SR. CARLOS THEÓPHILO DE Si:JUZA E_ ME
LO -Isso- sempre há. Agora, é normal surgirem 
pequenas diferenças, é claro, entre pesos de che
gadas e pesos de saída. O que nonnalme:l}_te se 
admite- é em tomo c;le J%, é admlssivel, _como 
regra geral. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Havia sem~ 
pre os fiscais. 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOOZA E ME
LO - Sempre os fiscais, _todas as cõnferentes, 
e nós temos os boletins de conferências, todos 
disponíveis, inclusive da Cornis__são, se -àSslm o 
desejar, navio por navio, e os volumes descarre
gados, os pequenos diferenciais existentes, isso 
aí e-tudo registrado e de forma que posSa ser 
analisado. 

O SR. RELATOR®c;nJro Bprg_es)-Muito bernt 
Eu eStou satisfeito, V. S• tem algo mais a declarar 
ou esclarecer? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOU+A E ME-. 
LO - Na realidade, acho -que, s~ º-·Brasil vier 
a fazer enoiTiies expOrtaÇões-- ésperó -quê não
faça, pOrque realmente foi um periodç atípico, 
deritro de toda nossa _economia, completamente, 
importação de _c ame, importação de arroz-, que 
mudem bastante essa si~emática. Realmente, a 
Comissão do Gabinete Civil levantou o problema 
do planejamento.lsso teria_que ser realmente todo 
ele refeito. Há necessidade de um planejamento 
integral, quando houver uma importação dessa 
natureza. Quero agradecer à CQinissão a paciên· 
cia em ter me ouvido. Estou, permanentemente 
à disposição da Portobrás, para qualquer esclare
cimento posterior e, especialmente, essa solicita· 
ção que foi feita pelo ilustre Senador, sobre o 
registro de alimentos deteriorados, que eu enviarei 
à Comissão, logo que for possível. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çameiro) - Eu 
queria fazer umas indagações também ao de· 
poente. Eu queria saber se o Dr. Theóphilo conhe
ce _alguma outra razão para a utilização de equipa
mentos, de transportes obsoletos, além da baixa 
do custo. Teria conhecime_nto_ de outras_ razões 
que levaram os importadores a utilizãrenl esse 
tipo de veículo, alêm .~P preço menor? 

OSR. cARLOSTHEOPHILO DE SOOZAEME
LO_,.,.Nabre· Seriado r, nãO foi _retira, a importaçáo,
evid.entemente, ... 

_ O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro} - Nc 
caso do arroz. -

O SR CARLOS Illi;;ÓPIJI!-.0 PE. SO~ E ME
LO..:.... No _caso __ do a~_tailandês, as "estânciaS 
e mesrrio as disponibilidades que existiam, no 
Extremo Oriente..__de navios devem tt::r .s_ido fatores 
relevantes para a utilização de mwfos disponíveiS-· 
na região. aaro que isto aqui é uma pressupo-
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sição dos navios. não é um problema vinculado 
ao processo_ Portobrás. Realmente, trazer arroz 
da Tailândia exigiria uma análise de mercado dos 
navios do Extremo Orierite, âilde são encontra
dos; em CúlgapU.ra, em Hong Kong. As disponibi· 
lidades são navios afretados para determinadas 
viagens, não são navios de linhas regulares. Então, 
quando há um afretamento -estou falando aqui 
em termos de conhecimentos gerais da área -
a busca de um navio adequado, nem sempre 
é possível. É claro que navios mais antigos têm 
fretes, tem afretamentos mais baixos e isso acorre 
em qualquer tipo de veículo, um automóvel mais 
antigo, tem, evidentemente, um preço de arrenda
mento multo mais baixo do que um automóvel 
mais novo, ou um navio que tenha maior veloci
dade tem sempre custos de afretamento mais 
altos do que um navio de mais baixa velocidade. 
Isso ocorre. E quem fez a importação, os importa· 
dores, no caso, Interbrás e empresas particulares, 
que foram autorizadas pela CACEX.julgaram con· 
veniente ou adequado tipos determinados de na
vios. E alguns deles realmente eram ·de baixas 
características técnicas, aberturas de porões pe
quenas, navios de vinte anos. Mas, isto não foi 
regra, alguns navios eram bons, excelentes e aqui 
trabalharam. Tweram casos ti picos de navios bas· 
tante antigos. Quando isso ocorria, a operação 
portuária era muito mais lenta, porque retirar car· 
ga de boca de porão pequeno, dificuldades de 
acesso no interior do navio pelos estivadores, isso 
evidentemente determina necessariamente uma 
redução da produtividade no porto. 

O SR. PRESIDENTE (D~ceu Carneiro) - Os 
depoentes de uma reunião anterior desta Cernis· 
são e, especialmente, o Relator da Comissão Es-
pecial, criada pelo Gabinete Civil, declararam que 
haviam encontrado uma diferença de quantit;a.. 
tivos, em termos de carne, no Porto do Rio de 
Janeiro, de 13.000 toneladas. Ele afirmou isso 
com precisão, dadas as informações que corriam 
na Imprensa de que até 40.000 toneladas teriam 
sido extraviadas, desaparecidas, e que então não 
se constatou um valor tão alto e sim 13.000 tone
ladas. Em função de diversas supostas posslbi· 
Hdades de irregularidades, encontradas na apura
ção dessa Comissão Especial, o próprio Presi
dente da República haveria determinado abertura 
de inquérito em diversos órgãos. O Dr. Theóphilo 
tem conhecimento de que essa quantidade foi 
aventada, ou se ela foi encontrada, ou se houve 
suspeita e não foi. encontrada; se a Portobrás tam
bém foi solicitada para a abertura de inquérito 
para apuração e possíveis irregularidades ao nível 
do Porto? -

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME· 
LO- Os indícios que temos não chegam a valo
res dessa natureza. Entretanto, já determinamos 
a abertura de uma Comissão de Inquérito, no 
porto do Rio de Janeiro, para verificar essa possi
bilidade. E tão logo esses dados cheguem às nos
sas mãos, vamos encaminhá-los a esta Comissão. 
Os indícios que temos - navio por navio e a 
carne transportada......:... não nos conduzem a eSses 
números. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Caineiro)- Gos
tariamos de registrar o interesse da Comissão de 
receber o resultado desse inquérito. 
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O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME· 
LO- É urrla' ComissãO de inQuérito. Tenho aqui 
o oficio, determinéW!d9 jssQ., 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)......:... Seria 
importante a Comissão receber o oficio -qUe cria 
esta ComiSsão. . 

A ComisSão, pelo que posso interpretar, tam
bém gostaria de receber, num documento oficial 
da Portobrás, o fluxo de produtos importados, 
por produto e o seu tempo também, o espaço 
de tempo em que foram descarregados, ou o 
momento que chegaram. Temos interesse em 
receber essas informações_ porque temos regis
trado muitos desencontras, em termos quantita
tivos, em termas de órgão para órgão, pois V?Jriam 
as informações, e talvez, estas informações rece
bidas e da empresa que tem, evidentemente, um 
controle rígido e preciso de tudo que entra no 
País, através dos portos brasileiros, em termos 
de importa~ão de alimentos. especialmente nesse 
período que durou o pico bastante elevado de 
importação. Nós consultamos essa possibilidade 
de a Comissão receber e, naturalmente, Imagino 
que isso seja um trabalho que leve um certo tem
po. 

O SR. CARLOSTHÉOPHILO DE SOUZA E ME· 
LO- Nós vamos mandar. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- Pois 
não. 

OSR.CARLÓS THÉÓPHILO DE SOUZA E ME· 
~O:-:-:- E também um outro dado que eu gostaria 
de mandar, é a relação que temos de faltas_ e 
acréSdrTi.os de mercadorias, quando é descarre
gada. Também é um dado importante para que 
a Comissão venlique. Especialmente a do Rio de 
Janeiro, porque em cada navio há um rela_t6rio 
de faltas e se nower -rãlta á~- um Proâúto, fãlta 
de um volume, fal~ de urna tonelagem ou possí
veis acréscimos que a:s vezes vêm. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A 
Portobrás tem sido acionada pam pagar danos 
ou qualquer coisa desse gênero a produtos que 
cheguem ao PaíS? Isso ocorreu durante o período 
da importação de alimentos? Ou nãO ocorre? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME
LO - Ocorre. A Portobrás é responsável pela 
mercadoria que é descarregada. Ela tem respon
sabilidade total pela mercadoria, não é uma res
ponsabilidade s6 pelo transporte, ela tem respon
sabilidade sobre a integridade, inclusive da merca

-doria, quando ela é descarregada. Mas não tive
mos problema nenhum com relação a esse as
pecto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Ela 
tem ligação com quem faz o transporte do porto 
para o destino dessas mercadorias. Não sei se 
iSso se chama desestiva. Afinal, esse transporte 
do porto até o destino das mercadorias, tem liga
ções com empresas que façam isso? Ela tem 
alguma interferência na decisão da escolha dos 
meios de-transporte? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME· 
LO - Não. Isso é problema do dono da merca
doria, ele decide qual tipo de transporte que ele 
quer para-retirar a mercadoria do porto. Há duas 
formas de descarregar a mercadoria no porto: 
estou fazendo essa digressão, porque achei que 

é importante, face a algumas correlações do rela
tório- -uma Se chama "do costado do navio" 
- o. navio chega, encosta no cais e o dono da 
mercadoria diz:- "quero descarregar diretamen· 
te no caminhão". Sai do navio a mercadoria e 
o guindaste coloca em cima do caminhão e ela 
é ime4ia~ente retirada do porto. A nossa res
ponsabilidade é nenhuma com relação à escolha 
de quem vai retirar, não existe responsabilidade, 
inclusive nem da própria integridade da merca
doria, quando ela é retirada do costado do navio, 
corno chamamos. 

O SR. PRESII)ENTE (DirceU Carneiro)- Nes
sa importação de alimento houve essa operação? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME· 1 

LO - Houve. Quase toda a parte da came foi 
descarregada diretamente sobre um veículo. Na 
maior parte dos casos, em caminhões frigoríficos 
é retirada imediatamente do porto. Essa foi a re
gra, numa parte maior essa carne foi descarre
gada dessa forma. Diretarnente em caminhões 
escolhidos, evid~ntemente, pelo importador e le
vada em caminhões frigoríficos para locais em 
tomo da cidade ou para outras posições adequa-
damente escolhidas. Praticamente no caso da cãr
ne foi_ dessa forma. Já o arroz não .. Quanto ao 
arroz, algumas sacas foram descarregadas dessa 
forma, mas a maior parte passou pelo armazém 
portuário e lá ficou aJgum tempo até que foi levada 
ao consumo,_ também por decisão do próprio 
usuá[io~ do p-rOprio dono da mercadOria. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameôro) -Quais 
os produtos que ainda se encontram sob a custó-
dia da Portobrás, desse fluxo de importações de 
alimentos? 

O SR. CARLOSTHEÔPHILO DE SOUZA E J11E. 
LO - Eu aéredito que tenham muito poucos, 
mas ainda deve ter algum, eu não tenho _o número 
correto. Eu devo ter aqw riúmero relatiVo ao do 
porto do Rio de _Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Se
riam por falta de demanda interna ou por danifi. 
cação na vida? 

O SR CARLOS THEÓPHILÓi:>E sOOiAE:-/VU::
LO-..-_Eu _não sei, porque o dono da mercadoria 
é quem deve responder. Ainda temos no Porto 
do Rio de Janeiro, no Armazém 6, em tomo de 
12 mil sacas de arroz. De forma que o número 
é muito pouco, não é relevante. Ainda temos qui
nhentas toneladas de leite em p6 no armazém 
quatorze. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Não 
foi solicitada a reteilção desses produtos por pro
blema de qualidade? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME· 
LO-l'Ião. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarrieirO)- So
bre os equipamentos dos portos brasileiros, já 
foram feitas algumas colocações do ponto de vis
ta de que eles estão dirigidos mais para a expor
tação e muito menos para a importação. Eles 
apresentam ísto"já dentro de uma abrangênda 
mais genérica. Apresentam deficiência, obsoles-
cência e, portanto, nessas .circunstâncias estão 
necessitando de investimentos nessa área; para 
uma modernização. Qual a apreciação objetiva, 
genérica, sobre isto? 
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O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME
LO - Esse ponto é também muito importante, 
eu focalizaria dois aspectos. Primeiro, que quando 
nós recebemos a informação do CINAB de que 
haveria necessidade de uma importação grande 
a dar o númefõ ·certo, noTnítio do ano_ nãotivemo_s 
os três milhões de toneladas, foi_ um fato que 
ocorreu. Tivemos uma primeira informação de 
que seriam 500 mil toneladas. Imediatament~, fi. 
zemos wn oficio ao Ministério da Fazenda, no 
sentido -de que precisaríamos de quarenta mi~ 
lhões de cruzados para a compra de emergência 
para descarga, especialmente de arroz. Fizemos 
esse oficio em maio, mas e_sses recursos só foram 
liberados em-dezembro. Muito_ apó~ o período 
de importação. O ponto mais lmportante de todos 
é o problema da taxa de melhoramento de portos. 

Em Santa Cãtãrina, nós temos o Porto de São 
Fránc!Sco dó Sul, que precisa Ser affiph:ãdO Wijiii
temente, tem dois berços apenas. No perfodo de 
importação, às vezes, fica com fila de 6 n~os 
aguardando vaga no cais para descarregar. Estou 
citando porque somos de Sarita Catarina e conhe
cemos bem a nossa terra. No e_ntanto, o volume 
de recursos de que precisamos Pãra -os- PcirtôS. 
ele deveria vir de uma taxa denominada taxa de 
melhoraffiento de portos. ESsa taxa' ae·melhora
mento de portos de 1979, num1:.' dedsão de GQ
vemo, embora arre<:adada e paga pelo usuário 
que movimenta a carga no porto ela vai para 
o T esouró Nacional E só üma pequena parcela 
dela vem para os portos. Esta solicitação já está 
nas mãos do Ministro dos Transportes que já está 
inteiramente de. acordo com que ela retome. To
dos os importadores e exportadores do País sa
bem que ela precisa retomar ao sistema portuário, 
porque ela~ uma rece:it?J dª_~ortob_r~_s. Na époCa, 
foi um ato de força a retirada de Ul}l~ _rece_ita 
da Portobrás para o TeSOUro Nacional, para, evi
dentemente, cobrir outras despesas. Mas está fa
zendo uma falta muito grande ao sistema portuá· 
rio. Problemas que nós temO$ d~ equipamentos, 
mormente o aparelhamento de alguns portos 
prioritários- o caso· do Porto de São Francisco 
do Sul-poderiam ser facil!Tiente resolvidos com 
8 utnização desses rec.Yt$9S que hoje são deslo
cados para o Tesouro, ao :invés de ªeren:t apl_ica
dos, como deveriam, no Sistema Portuário Nacio
nal. Acredito que o Gov~ deve est<Jr consciente 
disto, bem consciente, e fará com que, ainda este 
ano, esses recursos voltem ao âmbito da Porto-
brás. ~ ~ 

QSR. PRESIDENTE (Dirceu Cafn.eko)- Qu.e
riamos registrar que essas _il:ldagªSões_ são perti
nentes, também, ao espírito da Comissão, na me
dida em que ela não s6 v.cii procUrar apurar o 
que houver de irregularidades e, também, procu
rar sugerir aos órgãos competentes alguma pro
posta no sent;ido de melhorar essas questões do 
ponto de vista admints,trativo d~ _infr!l~estrutura. 

Que-tipó de documento_ foi_ utilizado pelo CI
NAB para comunicar à Portobrás? Esta tem_ um 
estreito entr_QS_am,ento com a lnterbtá;s, __ que foi 
um dos órgãos prindpais nesta c{uestão de im.Por
tação? O Mlnistériõ dosTrarisportes-partlcipa do 
CJNAB e _qual o seu papel nesse aspecto que 
envolve t(ansportes, basicamente no desloca-
mento d_os produtos? -

O SR. CARLOSTHEÓPHILO DE SOUZA E ME
LO - Em primeiro lugar, 8 POrtobrás não faz 
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parte do CJNAB, simplesmente é um dos órgãos 
-que seria ·coOrdenado poT ele. O Ministério dos 
Transportes tem- um repreSentante do CINAB, 
mas a Portobrás não. Ela é um dos órgãos coorde
nados, entre vários Outros mencionados. 

NosSo relacionamento com a lnterbrás é de 
usuáriO para urrt porto, não mais do que isso. 
Ê: um.úSuáiíO a mais que temoS dentro do nosso 
sistema portuário - este é o único relaciona
mento entre-um e outro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Hou
ve deslocamento de navio_s que vieram destinados 
de Um peito para outro porto? 

O SR. CARLOS THEÓPHI~LO.DESOUZAE ME
LO_-...:- QuãndQ havia um -problema de congestio
tiániento grande, fazfamos a sugestão para o do
no da mercadoria ou a agência marítima que fizes
se o deslocamento do nayi9 de um porto para 
o-utro - por exemplo, o Porto de Santos esteve 
com um congestionamento grande de arroz e 
foi sugerido que esse desl9camento fosse feito 
para o Porto do Rio de Janeiro. Isto ocorreu mais 
de uma vez. 

--OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Essas 
decisões sempre eram acompanhadas de estudo 
çle Viabilidade econômlca ou documentos? 

O SR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME
LO - Não, aí era um problema de decisão do 
dono da mercadoria. Ele é que tinha que dic_iclir. 
Se ele d_iss~ que iria ficar em San!OS,_ é claro 
que o navio iria ficar aguardando em S~_uma 
-Vaga para poder atracar. Agora, só fazíamOs a 
sUgestão dentro de um espírito de cooperação, 
para que, evidentemente, fossem minorados os 
problemas que ocorreram na ocasião. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Came_iro) -Qual 
a remuneração da Portobrás por eSse serviço 
prestado? Que tipo de remuneração ela recebe 
pelo seu serviçá prestado? 

-OSR. CARLOS THEÓPHILO DE SOUZA E ME
LO_- AP6rtobrás é uma empresa prestadora 
de-seiVI.ço e como tal recebe uma tarifa chamada 
tarifa portuária, isto é; ela é quase toda funda
mentada em tonelada descarregada para o porto 
oU tohelada carregada do porto para o navio. 

Cada tonelada que é descarregada paga uma 
deteiminada quantia ao porto. 
-Essa tarifa é aprovada pelo OP e é igual para 
tOdOS_ os usuários, pois é uma tarifa pública e 
não contempla benefícios especiais para "a" ou 
"b".- QUalquer usuário paga sempre o mesmo 
valor. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)...:.... Nós, 
ao· encerramos esta reunião da Comissão, quere
mos agradecer o depoirrlento do Dr. Theóphilo 
de Souza e Melo e, também, colocarmos para 
a Comissão, que ao ter necessidade de alguma 
informação ou documento dirigir-se à Portobrás, 
através de oficio ou qualquer outra forma apro
priad~, para solicitá-las, no momento em que fo
rem desejadas. 

No mais, queremos cónvocar a pró_~ma reu
--irlãOPW:a tioje, às 15 horas, para ouvir o depoi· 
rTiefltO do Dr. Marcos Antônio Roque, Presidente 
~<~º IRGA _ ~ ~ 

Está encerrada a reunião. 
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5' Reunião, realizada em 
17 de setembro de 1987 

Aos dezessete dias do mê_s de setembro de 
mil novecentos~ oitenta e s~te,_àS de.zesseis hom;s, 
na Sala de Reuniões: da Comissão de Relações 
Exteriores, presentes os Senhores Senãdore-s Dir~ 
ceu Carneiro e Mauro Borges, reuniu-se a Comis
são_ Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar 
as irregularidades e seus responsáveis pelas im
portações de alimentos por órgãos governamen~ 
tais. O Sénhor Presidente declarou abertos ostra· 
balhos_ da Cooiissão, informando aos Presentes 
que a finalidade da reunião se_ria ouVir. o depoi· 
menta do Se_nhor Marcos Antonio Rota_- Presi

. dente- dO IRGA. O S'énhor Pre~dente , coricedeu 
aPalavra ao depoente, que prestou o juramento 
de_ praxe. Começou S!Ja exposição tecendo co
mentários sobre o lRGA, sua estruturaJ compo
sição e finalidades. Prosseguiu, anaJisando os pre
juízos causados pelas importações govemamen~ 
tais no mercado de arroz brasil_eiro. Quanto ao 
-preço do arroz e do milho, informa que sofreram 
uma defasagem de 50% (cinqüenta por cento), 
daí o endlvidamento do setor~ .Enc_errad.,_ a expo
sição do orador, o Senhor Presidente passou à 
fase interpelatória,_concedendo a palavra ao Se
nhor Senador Mauro _Borges, que fez in_d~gações 
sobre -o ass_unto em pauta. sendo devidamente 
esclafec::ido pelo depoente. Em seguida o Senhor 
Presidente levantou questões alusivas aos deba
tes. no que foi, também, respondido pelo orador. 
O.Senhor Presiçl~fi~ pergunta ao Senhor Marcos 
Antonio Rota se ele ainda tem aJgum comentário 
a tecer. Ele agradece a oportunidade de ter com
parec1do perante a Comissão e sugere ao Gover
no que medidas deveriam _ser tomadas para ga
rantir a renda do produtor, que evitaria a situação 
desesperadora decorrente de decisões precipita· 
das e absurclas, como a prorrogação da intema
ç~o do arroz em 30 de setembro. Finalmente, 
encaminha à Comis_~o documentos relativos a 
sua exposição. Nada mais havendo a tratar, o 
Senho_r Presidente __ encerr~ca reunião, convocando 
a próx!ffia- para o dia 24 de setembro às 09;30 
horas, para ouVir as declarações do Senhor Flávio 
Teles de Menezes - Presidente da Sociedade 
Rural Brasileira. E para constar, eu, Cleide Maria 
Ferreira da Cruz, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente ata que, lida e aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá ~ public~ção junta
mente com os apanhamentos taquigráflcos. 

ANEXO A I\ TI\ DI\ 5' REUNIÃO DI\ co
MISSÃO P/IRU\MENTAR DE /NQ(JÉRJTO, 
CRIADI\ AIR-II.fs DI\ RESOLUÇÃO N> 059, 
DE 1987 DES71NI\DI\ 1\ 1\PURI\R AS IRRE
GUlARIDADES E SEUS RESPONSÁVEIS 
PElAS JftfPORTI\ÇÕES DE JlLJMENTOS 
POR ÓRGAOS GOVEFIJYI\MENTNS REAU
ZWI\ NO DM 17-9-87. Nll S4LA lM COMIS
SAO DE REI.AÇÓES EXTERIORES AS 
16:00 HORAS, DES71NI\DI\ A OOV/R O DE
POIMENTO DO SR. MARCO ANTÓNIO 
R07TA -PRESIDENTE DO /ROA, OOE SE 
PUBUCA COM A DEWDA AUTORIZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Dirceu Carneiro 
Vice-Presidente: Senador Lourtval Baptista 
Relator: Senador Mauro Borges 

-- (fríte9ra.dO-aiJãnhailleniO ta.quigráfico da reu
nião.) 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Dee 
claramos abertos os trabalhos desta Comissão 
de Inquérito, para ouvirmos o depoimento do Sr. 
Marco Antônio- Rotta, Presidente do IRGA, que 
convidamos para que faça pãrte da Mesa. COnvido 
os Membros da Comissão para, em Pé, oUvlrinoS 
o juramento do depoente._ 

O SR. MARCO ANTÓNIO R O TIA -Juro, por 
dever de consciênda, dizer toda a verdade, nada 
omitindo do que for do meu conhecimento sobre 
qualquer fato relacionado com_ a investigação a 
cargo desta Comissão Parlam~ntar de Inquérito, 
destinada, a apurar as irregularidades e_ seus res~ 
pensáveis pela importação de alimentos por ór
gãos governamentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu caffie1ro)- Con
cedo a palavra, então, ao depoente, para que ofe
reça as suas declarações e a sua contribulção 
a esta Comissão, -que pretende examinar e apurar 
as possíveis irregularidades havidas na importa· 
ção- de alimentos, bem como seus reflexos no 
mercado interno produtivo de nosso País, setor 
agricola, e também as conseqüências que isso 
teve para a realidade produtiva brasileira. 

O SR. MARCO ANTÓNIO ROTIA -Prezado 
Presidente Senador Dirceu Carneiro, Senador 
Ma.W"O Borges, Relator desta Comissão, prezados 
Senadores, Senhores e Senhoras; 

Preliminannente, gostaria de situar o que é a 
lnstituto Rio-Grandense do Arroz. O Instituto Rio
Grandense do Arroz é wna autarquia do Governá
do Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo 
de conciliar os interesses entre os produtores, in
dustriaiS, comerciantes e conSumidores de afroz. 
Essa autarquia tem um aspecto extremamente 
interessante: pela lei que a instituiu, ela tem um 
conselho deliberativo formado por produtores de 
arroz do EStado do Rio Grande do Si..il. Esses 
produtores são escolhidos por uma eleição direta 
dos produtores de arroz em cada município que 
produza mais de 200 mil sacas de arroz; e tem 
por objetivo traçar as normas do Instituto, dar 
sua orientação e exercer wna fiScalização. 

Ess_e Instituto tem por objetívo fazer pesquisas 
na área de geração de tecnologia, tem uma estru
tura de transferência dessa tecnologia, até os seto
res produtivos e tem participado, ao longo dos 
anos, junto com o Governo Federal- mais espe
cificamente com a Secretaria Especial de Abaste· 
cimento e Preços - na formação dos estoques 
reguladores. Tem, durante esses anos, o lnstituto 
Rio-Grandense do Arroz agido à ordem da SEAP, 
efetuando _compras para o estoque regUlador, a 
sua guarda, e a posterior venda, de acordo sempre 
com instruções da SEAP, ou seja, nós não diScu
timos o preço a que deva ser vendido esse produ· 
to, nem a fonna. Evidentemente que sempre há 
uma discussão muito grande com relação a como 
vender - por que, valor vender, formas, quanti
dades - identificando mercados e situações de 
desabastecimento ou de especulação que pos
sam existir. 

A situação que originou a decisão governamen
tal de efetuar ímportação de arroz foi, fundamen
talmente, a seca ocorrida no v_erão de 85, essa 
seca foi uma das maiores secas da história, que 
assolou aqueles Estados do SuJ,_ notadamente o 
Rio Grailde do Sul, part_e de Santa Catarina e 
o Paraná também, onde começou a se ter proble
mas em função de qUe o arroz é irrigado, falta 

de_ Chuvàs: mànáil.ciais baixos, defidênci~ hídrica, 
e co[neçou a se--criar uma expectativa de quebra 
forte de prOduçáo. Se, por um lado, as chuvas. 
a diminuição do equilíbrio hídrico trazia uma preo
cupação de falta de água, por outro era extrema
mente benéfica, porque onde existia fonte com 
suficiência-de manter a irrigação no seu aspecto 
normal, também se estaria tendo um ganho de 
produtividade em função do número maior -de 
horas de sol, uma insolação maior; e depois tam
bém, no processo de floração, o arroz é uma 
planta hermafrodita, ou seja, tem os dois sexos 
na mesma flor, e para que haja uma fecundação 
do grão é preciso que haja luminosidade. Então, 
períodos prolongados de alta luminosidade, nesse 
péfíóCio~ são fundamentais para que haja uma 
boa fecundação, dai então, há uma boa produ
tividade. 

EntãO; á -origem do assunto foi a pressão, inclu
sive por parte dos três Governadores do Estadci, 
levando e transmitindo a preocupação às áreas 
do Ministérío da Fazenda, principalmente, no sen· 
tido de que tomassem cuidado com relação ao 
abastecimento: 

Essa seca começou a influir, com relação aos 
preços, antes de que se verificasse a quebra de 
pródução. Já começa a haver a expectativa de 
falta, daí uma expectativa de alta, e o mercado 
de arroz, pelOS -meses de dezembro, janeiro, du
rante o perfodo vegetativo, começou a ter uma 
elevação acentuada de preços, o que preocupou 
e determinou a importação, no ano de 1985, de 
algo em tomo de umas quatrocentas mil tonela
das de arroz. Isto foi feito no sentido de que pudes
se haver o normal abastecimento, com relação 
as suas quantidades e com relação aos seus pre-
ços. -

Quando iniciou o ano de 1986, quando se avizi
nhãva o início da safra, já se tinha notícia de que 
as produções não seriam tão baixas, o inído da 
safra era raZoavelmente normal, quando se teve 
o advento do Plano Cruzado. Coincidiu o inido 
de safra com essa importação de arroz e a venda 
dos sinais, os estoques reguladores, mantidos pe
la SEAP e pelo IRGA, de modo que o mercado 
se encontrava, digamos, um pouco comprimido 
no seu sentido baixista. Tanto que o tabelamento 
pegou o arroz um pouco no contrapé, e tecnica
mente ele não ficou bastante_ ~erto. uma vez que 
inViabilizava a remurieração do preço minimo, se 
se praticasse, como se praticou o preço tabelado. 
Então; crloU~Se úm pequenOhiatõ com relação 
ao preço do arroz na tabela e_ o preço mínimo. 
Então, não se tinha condição de pagar o preço 
mínimo ao produtor e vender ao preço tabelado, 
o que dificultava um pouco o normal abasteci
mento. 

Evidentemente, no inído da safra, como as ope· 
rações de preço mínimo dependem fundamen
talmente de um suporte financeiro, adequado e 
oportuno, onde o crédito se caracteriza mais pela 
oportunidade, ou seja, se o produtor não tem re
curso à disposição, para a garantia da política 
d~ preço mínimo, ele se obriga a vender. Então, 
bcia-pãrte do arroz foi vendida para atender a 
esses serviços _de colheita abaixo do preço mí
nimo. 

Se examinarmos _o mês_ "'e abril, já existiam 
estiffiãBV.às da-CFP e do lBÔE, onde diziam que 
a sãfra brasileira ia ser algo em tomo de nove 
mDhões e trezentas mil toneladas, o IBGE afirma· 
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va que ela seria algo como 9% maior que a safra 
anterior, e existia ainda um saldo das impOrtações 
anteriores, que ainda não tinham sido jogadas 
no mercado. 

EntãO;- se aliarmos, ao tabelamento do d61ar 
em 13,70, algumas isenções fiSCais, o saldo do 
importado, o Governo vendendo os seus estoques 
a preços subsidiados para as grandes redes de 
supermercados, houve muitas vendas abaixo do 
preço mínimo, e aliado ainda a esse problema 
de tabelamento, que aquele que queria vender 
no mercado ficava com dificuldade de obter a 
remuneração. Aliado a isto ainda uma falta de 
recurso. 

Portanto, pelo meio do mês de abn1, estava 
acontecendo que o grosso do arroz que se nego
ciava era arroz que já estava sendo importado. 
A produção nacional encontrava-se parada, em 
função do tabelamento e da falta do preço míni
mo, ou seja, a essas alturas da safra, que corres
ponde mais ou menos à metade da safra, no 
Rio Gfande existia mais ou- menOs Uffi- milhão 
de toneladas colhidas e paradas à espera de recur
so para se poder fazer as operações constantes 
na política de preços minímas. A esta altura, pelo 
fim de abril, a CFP corrige a sua inforinaçao de 
safra, dizendo que esta chegaria a _1 O milhões 
e 200 rrur toneladas. E o processo de chegada 
de arroz continua. 

Existia urna defasãgem multO graride com rela· 
çi'ilo à taxa cambial. Esse problema da tabela per
siste durante alguns meses, e no mês de maio, 
por exemplo, continua a tabela, e no Rio Grande 
do Sul continua-se acwnulando a produção, falta 
recurso para o EGF, ou seja, todas as lideranças 
e_dasses procuravam sensibilizar as autoridades, 
no s_entido de que se alocassem recursos para 
se poder, entáo, contratar essas operações de ga
rantia de preço mínímo. 

Mais ou menos por este período, no irúdo do 
mês de maio, começa a se noticiar a autorização 
de importação de 1 milhão e 400 mil toneladas 
de arroz, e o Governo faz uma tentativa, isto é 
uma coisa difícil de se dizer, porque começam 
a se fazer sondagens de como poderia vir o Gover
no a adquirir produto para formar estoque regu
lador sem respeitar os preços mínimos; ou seja, 
estamos dispostos a comprar, quem quer vender 
e por quanto? Houve uma reação muito grande 
a esse tiPo de atitude e não chegou a se confirmar, 
nem a se __ configwar uma atitude mais finne no 
sentido de, pela primeira vez na história, se fazer 
estoque regulador sem respeitar os preços mini
mos. 

Depois, na metade do mês de maio, todos n6s 
assistimos àquela tentativa de se passar as opera
ções de AGF, ou seja, que é uma operação de 
aquisição do Governo Federal, que até então eram 
à vista, passarem a ser a prazo, para entrar com 
prazo de 30, 60, 90, 120 dias à custa do produtor, 
uma vez que não tinha um incremento de wna 
taxa de juros. 

Continua a situação ~de mercado difícil, uma 
vez. .que o tabelamento_ não foi mexido, isto_ é, 
a safra te~e cada vez um número maior colhido; 
entãO, existia uma pressão muito grande de ven· 
da,_sem condição, isto é, falta_ dinheiro para preço 
minimo, a tabela não realiza preço mínimo, o arroz 
importado, em função do dólar e de alguns subsí
dios que mudaram muito durante _este __ ternpo, 
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começa a pressionar o mercado cada vez mais 
para baixo. __ _ _ _ 

Então, a agroindústria do Rio Gr&nde do $ul, 
em função de poder trabalhar, passa _a tr~balhar 
com produto importado, deixando ao lado Q pro
duto nacional. 

Assim, duaS coisas pãS.sãrafii a ocÕITer. (fuem 
passou a_ determinar a posição mercadológica ge
ral era a posição do arroz impo$do, e não o 
produto nacional. Na realidade, gastava-se dóla
res importando, enquanto cada_ vez mais se acu
mulava maior volume de produto brasileiro._ 

A quantidade de recursos continuaª' v:i~ d~rante 
o mês de junho ainda na base do "conta-gotas", 
e essa situação foi se arrasta,nqº- durante todo 
o mês de jun_ho. Errt julho, o Goveffi:o chegou 
à conclusão de corrigir a tabela, aumentando algo 
em tomo de 9%. Mas a .situação pouco mudou. 
porque, em função da falta de recursos -do preço 
mínimo, e a continuidade das impo$ç~, existia 
uma forte pressão de ven_das, ou seja, já não_ c:on
seguia pegar o preço tabelado. E quanaõ existe 
um tabelamento de produto por um periodo bas
tante longo, ele termina com a perspectiva de 
alta, os estoques têc:nicos diminuem multo, ou 
seja, se um supermercado tr~balbava nonnal
mente com o estoque de 300 f~rdos de anoz, 
ele passa a não se preoc:upar c:om o tal estoque 
e isto vai refluindo para baixo, e o óltimo segmen
to, que é o produtor, é aquele que no flm tem 
de arcar, desde a estocagem e até com uma pe
quena possibilidade de vir a aumentar o seu re-
curso. _ __ _ _ 

No mês de julho existia uma certeza -aDSOIU:ta
de que a safra naciori.al era suficiente, porque 
já estava consolidada_ a colheita na Nação, e se 
entendia que seria, em termos de produção total, 
a segunda safra dos últimos_ 9ez anos. Os lucros 
auferidos pela intermedi<3ção; principalmente pela 
rede de supermercados de abastecimento fmal 
e esses que estavam metidos na importação fo
ram grandes como nunc~. porque o arroz é um 
produto que se consome em larga escala no País, 
onde os supermercados normalmente trabaJham 
com margens extremamente baixas no sentido 
de atração do cliente. Então, taxas de lucro, que 
normalmente andam em torno de 8% a 9%, pas
saram para 18%, 20%, 25%, 30%. Era algo im
pressionante. 

E, ainda, com a dificuldade de se poder nego
ciar o produto nacional, o governo tinha a _o.briga
ção de tentar minimizar o seu prejuízo, procu
rando administrar da maneira melhor possível a 
produção nacional. 

Quando ocorr~m essas interferências no mer
cado, que o produtor daí não conta com o mer
cado para vender, automaticamente ele tenta ven
der para o GoVerno; Mas, sabid<Unente, este nãg 
é um bom negociante, então o Governo passa 
a administrar volumes grandes da_ safra, o que 
acaba lhe dando custos adiclonais, O custo da __ 
administração da safrÇl do governo não fica por 
menos de 15%. 

Em agosto, a situação permaneceu a mesma: 
segue-se importando, ainda faltam recursos para 
o preço mínimo, as importações continuam, etc .. 
Outro aspecto que eu tinha esquecido de referir 
é que esses produtores, normalmente, são subsi
diados nos países de origem, o Uruguai, por 
exemplo, nesse período, tem um subsidio em tor
no de 2 dólares por produto, sob forma do que 
eles chamam reintegro. Nos Estados Unidos, 

o subs_[dio andava nesse. período, quando o_ pro
dutOrf~ebia 10,50,dó~ares por um bushel o 
Governo americano vendia arroz para o Brasil e 
o me.smobushel,-por 6,43 dólar.es: 

Na metade do mês d.e .agosto, ern discussões 
cpm Q pessoal ligado à área fazendária, nota-se 
que Q _Governo tem çonsciência. P!!ssa-se a se 
admitir, dentro da CFP e do Ministério da Fazenda, 
que .:is importações teriam sido um pouco exces-
Sva$. _ _ 

:6,9ora, em função da contratação Qos negócios, 
qos acertos tmanCekO:$. dos compromissos a_s_su-_ 
roidos em termos de _exteQor; nãq foi possível 
diminuir a quantidade. A esperança dos produ
tores .·e ag~oindústrias do se to r, principalmente 
a~pa:rte das CoOperativas, é a de que CQffi.Q ~ssas 
iffiPortações tinham sido autorizadas para_ ser in
terbado_o produto no Brasil até 30 de setembro, 
em função do tempo do acúmLilo que havia nos 
portos, de dificuldades às vez~ de transportar 
eae internar-iss-o, que não conseguisse ser inter
nád!;!: toda a quantidade prevista. E at. passou a 
ser um jogo de influências e de pressões bastante 
grandes; o segmento produtor e industrial for~an
c!o ·ou insistindo junto às autoridéldes_ govema
l'!}entais no sentido de que não concon:lassem 
cor:n a expansão desse prazo e de quem não hou
vesSe-tr~zido até o dia 30 de-seternbro, não pUdeS
se mais fazê-lo. Mas, isso foi se arrastando e, na 
reãlidãde, qilando chegou a 15 de setembro, a 
pOsição dos setores produtivos e industriais era 
a de exigir o cumprimento do prazo. Havia uma 
preSSãO fort.e por parte dos importadores, no sen
tidQ __ de manter o prazo em aberto. A situação 
de Triercado _continua igual. Durante todo esse 
tempo, o arroz sempre esteve nos preços de tabe
la, hunca houve piessão altista e o mercado era 
abs-olutamente abastecido. Se as autoridades go
vemamentais que Cu_idavaffi do abastecimento da 
Nação tiveram difiCuldades e não tiveram sucesso 
nas suas ações com relação a manter o preço 
da carne, no do arroz elas foram extremamente 
competentes com relação a manter o préÇó. o 
lado positivo de toda essa história é que o consu-_ 
midor brasüelro comeu arroz barato o ano inteif-6. 

Inicia-se, nesse período, tima série de pleitos 
pôr- j)aite do- setor prõdutivo, a frm de viabilizar 
alguma forma de subsídio ao produtor brasüeiro, 
no sentido de poder rerriir o EGF e poder ofertá-lo 
nomercã.do" naCiOrla1 pelo preço tabelado. Quan
do chegou --ao firial de setembro, foi prorrogado 
o praZO de internação do arroz já anteriormente 
comprometido. Evidentemente, houve uma vio
lentei reaçâo do setor PrO-dutivo, com manifes
taçóe~ fOrtes Corri relaçãO às aútoiJdades respon
sáVeiS, porque se acredifava que se parasse de 
entrar, esse arroi iria ac'cibar e poderia haver_um
normal desenvolvimento da _industrialização do 
produtO Qaúcho ·e -do- prOdUto brasileiro. 

Neste período começou a sugestionar a com
pr;f_por parte da QNAB no sentido de, respeitando 
Os preçoSmínín1oS; arrumar um poucq de serviço 
para a agroindústria do EStãdo que estava mais 
ou menOs para:da àquela altura 

Então, eSsa situação de prorrogação deixou o 
setor produtivo industrial do Rio Grande do Sul 
profundamente preocupado, porque já se tinha 
consciência de que a quantidade disponível de 
.arrOZ -na Nação era sUficiente- para o abaSteci
mento; tinha-se a consciência de qUe toda essa 
função estava àando um p~ejuízo, pOrQue estava 
todo mun_c;lo parado e já começava, nesse perío-
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do, a se identificar problemas de annazenagem 
para a safra seguinte, porque é preciso beneficiar, 
colO:C.<U" no mercado, abastecer a Nação e arrumar 
espaço para a nova safra, da qual já estavam se 
iniciando os trabalhos culturais. No mês de outu
bro, houve aquelas discussões normais com rela
ção a EBC e já cofrleça o Governo brasileiro, 
através do Ministério da Fazenda, utilizando um 
meCanismo chamado redutor, ou seja, o seu EGF 
na conta gráfica do Baricó' do Brasil custava 120 
cruzados e, então, se arrumava um mu1tiplicador 
meno~ que 1; 0,8; 0,9; qualquer coisa--que, feita 
a operação, ficava por menoS de 120 -cruzados, 
quer dizer, era um subsidio dir~to: que se dava 
na remição d.o EGF, para permitir que a indústria 
fosse trabalhando. E durante todo esse período 
se convivia entre o arroz impoltã:do, subsidiado 
n~_çrigem e aqui dentro, via algum mecanismp 
fiscal o::om o arroz nacional, também subsidiado. 
Até essa altl!_ra, os serihores sabem muito bem 
que a taxa do dólar continuava a mesma, 13 e 
uns quebrados. O que aconteceu com isso tudo? 
O arroz ia perdendo o poder real de troca com 
relação as outras <:cisas da sociedade. $e para 
se comprãr um tratar era ·preciso 100 sacos de 
arroz, a essa altura já eram precisos 11 O sacos, 
mais oú menos o .tamanhq do subsídio. Então, 
se tinha o preço mínimo abaixo do preço do mer
cado; cerca: de 15%. E as autoridadeS, no" sentido 
de manter o tabelamento, jogavam com uma 
quantidade maior ou menor de subsídio, confor
me fosse enteridido como estivesse o abasteci
mento. 

A e;ssa ~tura, qual a feitura do mercado de 
arroz brasileiro? O mercado .dê àiTOz.bfãSileiro 
é extremamente pulveriza~o. Não existe uma in
dústria de arroz, no B·raSii; que néQocie· muito 
mais do que 1 ou 1,5% da produção brasileira. 
Têm-se indústrias de airoz estabelecidas no Brasil 
de ponta a ponta.' O -o-overrio_m!!ÕipiJlava por 
dois lados: um com_ as importações e o outro 
corri o vôlwne de- sUbsídio. Assim, ·o· mercado 
e_stava praticamente estatizado, oú seja, numa in~ 
segurança total, porque a cada 15 ou 20 dias 
mudava o valor do Subsídio. Então, conforme o 
pessoal começav~ a trabalhar, mudava-se a ~bela 
e o comandante-chefe de todo esse assuntO era 
a quantidade de-arroz importada, subsidiada na 
origem e, inclusive aqui, internamente. Isso preju
dicou sobremodo os produtores de arroz irrigado, 
princ:ipalmente os do Rio Grande do Sul e parte 
de San_:t.a Catarina P9r quê? Porque no mercado 
brasileiro, nós temos dois tipos de arroz: o arroz 
irrigado e o arroz de sequeiro, e há diferença com 
relaça.o· à sua aceitação no mercado. Toda essa 
qllimtidadti de __ afroz que foi importada, corres
ponde a arroz. irrigado, ou seja, é igual ao tipo 
prodUzido- em Santa Catarina e no Rio Gr:ande 
do Sul. De um determinado momento aonde exis
tia- uin mercado para 300 a 400- mu tpneladas 
por mês, de arroz, passou a haver uma oferta, 
a preço muito baixo, para acima do dobro. Fomos 
extremamente prejudicados por isso e, se o Rio 
Grande do Sul, que dispõe do melhor sistema 
d~ armazenagem do Brasil, passou a ter_ que ficar 
com quase tudo dentro. de ~eus depóSitos, ~m 
meados do mês de outubro, seguramente t'U1ha
rn®. mais de 60% da safra. Notava-se, então, que 
irfamos ter problemas sérios de w-mazenamento 
na safra seguinte, em função de não ter saído 
o produto estocado da safra anterior. 
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Isso trouxe reflexos mais adiante, no preço da 
armazenagem, no preço-do frete e no baixo preço 
fmal do produto. Se houve perda de divisas ou 
a1go semelhante, muito maiores são as outras 
perdas que ocorreram no melo do caminho, que 
são muito difíceis de serem mencionadas. 

Esta situação levou a wn problema: a Nação, 
no fim do ano, teve urna quantidade muito maior 
de arroz estocada do que a que começou. Então, 
quando se chegou no fmal do ano, tinha-se em 
tomo de dois milhóes e duzentas mil toneladas 
de arroz. O preço mínimo que tinha ficado conge
lado até que não foi o problema maior, porque 
depois. quando iniciou-se a segunda safra, qual 
era a_ situação que se tinha? Tinham-se dois mi
lhões de toneladas, coisa que se bem analisada 
e bem vista, não é de preocupar, porque o GOVer
no tem obrigação e o direito de ter estoques. 
Agora, o que preocupa é como o Gov:erno o uSa 
e quais os critérios para movimentar esse estoque. 
T ada vez que esse estoque ê movimentado em 
prejuízo da produção, achatando os preços, inclu
sive não se respeitando os preços mírifmos, ele 
está sendo mal usado e trazendo um prejuízo 
muito grande para a Nação. E outras tantas vezes, 
quando esse estoque é vendido com valor subsi
diado aos supermercados, também traz prejuízos 
para a Nação, porque achata todos os preços 
para baixo em beneficio só do setor final de co
mercialização. 

No começo deste ano tinha-se um estoque tre
mendo, havia resiCuo importado; quando come
çou a safra. que pela sua própria natureza,já exige 
uma pressão maior de dinheiro para se poder 
colher, aí o preço do arroz ficou ridículo. Começou 
a faltar um pouco de recurso em relação à política 
de preço mínimo, se bem que a bem da verdade 
se deva dizer que este ano andou bastante bem 
com relação aos anos anteriores e a institucio
nalização dessa linha de crédito chamada de Bê
nus EGF de pré-comercialização, que este ano 
o Governo foi sensível em fazer o volume do di
nheiro chegar a tempo e a hora, na quantidade 
precisa, melhorou um pouco a situação. Então, 
no infcio dessa safra o que havia? Faltava cami
nhão, faltava armazém, e o preço estava lá embai
xo. Tudo em função da tal da importação. 

Naquele período de acomodação da economia. 
ou seja, após o término do Plano Cruzado, todos 
os produtores brasileiros sofreram wn problema, 
porque os nossos preços m1nimos foram corri
gidos via IPP e os juros ficaram corrigidos a l 0% 
ao ano. EntãO, tivemos um subsídio via juros não 
pagos, s6 que a estrutura de cálculo do !PP, que 
sob um certo aspecto foi um avanço no mecaw 
nismo de acompanhamento e de evolução de 
correção do preço minimo, não tinha permea
bilidade suficiente_ para absorver os aumentos 
ocorridos no setor produtivo, como _J11áquinas, 
adubos, herbicidas, _etc. Então, a elevação do pre
ço mínimo via IPP, comparado com a OTN, deixa· 
va wna defasagem de 30 a 40%. Com a Pressão 
da safra, com o resto do importado, com o fator 
de conversão aquém da realidade, o preço dos 
produtos agrícolas de uma maneira geral e do 
arroz e do milho, em especial, sofreram uma defa
sagem - litel'al - da metade do preço. Quer 
dizer, hoje, um saco de arroz tem exatamente 
a metade do poder de compra que tinha há sete 
ou oito meses, Se a mabícula da escola de um 
filho de um produtor rural de arroz e de milho, 
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que eu conheço um pouco melhor, custava wn 
Saco de produto, hoje custa dois. Isto com todos 
os setores, alguns ~ais:_ n~ áreas ,de herbicidas, 
mais, nas áreas de adubos, mais, etc. Daí o endivi
damento do setor, ou seja, o volume de recursos 
gerados pela produção, são insuficientes para pa
gar a conta que se asswniu para se plantar. 

Qua_odo se começa a recuperar o preço, por 
necessidade da Nação, o Ministro da Fazenda teve 
que dar um j~ito de fazer o chamado Plano Bres
ser que trqyxe um congelamento de preços. De 
novo, esse_ congelamento não viabilizou o preço 
mínimo. Então, nós temos, do mês de junho para 
cá, a l'epetição da história. Hoje, o arroz importado 
já não existe, mas todas as seqüelas de baixo 
preço, de indú:stria parada, está tudo igual ao ano 
passado. Assim, de novo estamos brigando para 
que se acomode a tabela, para que se possa traba
lhar, ou que se dê um reajuste, ou que se faça 
um subsídio. O fato de o Instituto Rlo-grandense 
de Arroz não ter importado um saco de arroz, 
o Rto Grande, Santa Catarina, os produtores de 
31JOZ daqui do BrasiJ Central estão pagando por 
isso carfssimo, até hoje. Isso estragou toda a co
mercialização da safra anterior deste ano e acha
tou o preço mínimo da do ano que vetn, porque 
o preço ficOu extremamente defasado. Hoje, ale
gam as autoridades fazendárias e monetárias da 
Nação que a estrutura salarial brasileira, o poder 
de renda do povo brasileiro não permite uma re
cuperação de preço, a deiXar o nível de há 6 ou 
7 meses. Então, a tal da ~pprtação está criando 
problema, na realidade, em três safras executivas. 

Os produtores tiveram grandes benefícios com 
o Plano Cruzado, os juros ficaram compatíveis, 
o pessoal se lançou na plantação, a produtividade 
e a produção awnentaram, mas agora estamos 
pagando carissimo por isso. Essa nova política 
de arrumar a situação das finanças das áreas agrí
colas brasileiras, con-temporizou um pouco, e se 
não vai dimtnuir muito a área de plantio este ano, 
é porque não temos condição de diminuir por 
causa do tamanho das dívidas, não se tem condi
ção de parar. E aqueles que estão diminuindo 
a sua área de plantação, é porque estão folgados 
financeiramente por algum outro detalhe. Com 
relaÇão a esse processo de importação, duas coi
sas nos deixam profundamente preocupados: a 
absoluta falta de critério da intervenção governa
mental, s_~ja para ~nd~J no mercado, seja para 
a~Qrizar_ a importação. Precisam ser critérios per
feitamente der'IIlidos, claros, e que se conheçam 
o centro de decisão, quem decide, qual é o fórum 
da decisão, aonde é o centro do poder, porque 
de repente se decide por aqUi, se decide Por ali, 
se cancela, se prorroga, se dá, se tira subsídios 
e se cria situação de extrema segurança, tanto 
é que de 4 anos para cá, o pico maior do preço 
t~m correspondido à safra; depois, durante o pe
ríodo normal, quando deveria ser na entressafra 
o preço mais alto, aí tem tanta gente envolvida 
no processo de comercialização, que o preço co
meça a ser achatado cada vez mais. E quando 
chega na outra safra, cria-se de novo ô problema, 
porque houve- um salto e um hiato nos preços, 
que os produtores queiram ·ou não, um novo pre
ço mínimo· é-um Sinalizador de alta. Em função 
do novo preço míntmo pago ao produtor, vai se 
ter um preço na prateleira _do produto agrícola, 
ou vai ser o custo do saco da ração de um suíno. 
Isso determina novos patamares e esses são sabi-

dos por todos, pOrqUe os preços -sã_o f001dÕs no 
mês de agosto, para vigir no outro ano. Então, 
dependendo do periodo que vai chegando, essa 
elevação começa a chegar a um certo nível, que 
pa:ssa a parecer o que eu chamo de novos fregue
ses do processo produtivo, ou seja, os especula
dores. Na medida em que a pessoa tem certeza 
de que vai comprar um saco de arroz por 1 O; 
e que daqui a 2 ou 3 meses, o Governo vai lhe 
pagar 15, passa a haV"er especulação do abasteci~ 
mento, novas pessoas meti~as no processo, _etc. 
É o caSo que se está- criando este ano com relação 
ao preço mínimo do ano que vem. Nós temos, 
no Rio Grande, Certeza de que esta Comíssão, 
se preocupando em pesquisar essas coisas, de 
ver onde estão as responsabilidades, consiga dar 
um passo maiS em frente, ·de que procure, de 
uma forma ou de outra, contribuir fundamental
mente para que não se repitam essas coisas. Mui
to obrigado. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Coin 
a palavra o Sr. Relator para as suas indagações. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Sr. Presi
. deilte, Sr. Presidente do iRGA, a· exposição foi 
muito elucidativa, muito importante para que te
nhamos uma visão da realidade do que aconteceu 
quando da elevação do consumo nadonal no Pia~ 
no Cruzado. Mas a falta de preparação, de planeja
mento ocorrido e que trouxe graves conseqOên~ 
cias para os setores produtivos da Nação, se bem 
que, como ele bem frisou, houve uma vantagem 
importante, é que o povo pode comer mais du
rante um certo tempo, mas está pagando um 
preço mw'to caro de agora para frente por esse 
período de desaperto dos cinturões. De maneira 
que nós não temos muito o que perguntar, porque 
houve um esclarecimento muito amplo. Entre
tanto, gostaríamos de fixar melhor certas afirma
ções, certas conclusões. Por exemplo, a produção 
de arroz do Rio Grande do Sul, na .safra de 85/86 
e 86/87 montou a quanto? Não precisa ser um 
dado preciso, apenas aproximadamente. E do 
mundo todo? 

O SR. MARCO ANTÓNIO ROTTA - O Rio 
Grande do Sul planta em tomo de 700 mil hecta
res e tem uma produção em tomo de 3 milhões 
de toneladas. Tanto a expansão na área, quanto 
a ·dlminuiç:ão, são coisas wn pouco difíceis de 
acontecer, num grau de amplitude muito grande 
em função da sua estrutura de produção pelo 
fato de ser uma cultura em que se usa a irrigação 
como prática cultural, dobrar a área acarreta em 
dobrar o número de canais. de bombas, motores. 
Então, esta estrutura impede grandes expansões 
e grandes diminuições de área porque esta estru~ 
tura ainda hoje não tem uma tecnologia desen
voMda para que possa, ao invés-de plantar arroz, 
plantar soja ou milho. Então, isto já tranca um 
pouco a decisão. Mas a nossa produção de arroz, 
no Rio ~Grande do Sul, com toda essa história 
deseca, ficou em tomo de pouco menos de 10%, 
de 85/86; e a produção brasileira ficou em torno 
de 10,2 milhões de toneladas, segundo infonn~:t
ção do IBGE_ foi 9% superior à safra anteder. 
Na realidade, nó~ não tivemos diminuição de pro
dução. A _expectativa gerada por todos nós de 
que com o aumento do poder aquisitivo, com 
a grande redistribuição de renda _que houve com 
o Plano Cruzado pudesse haver um grande incre
mento do consumo,- ele não ocorreu dentro da-
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quilo que se esperava. Evidentemente, aumen
tou-se ·O consumo de arroz, como outras coisas 
da Nação. Segundo uns, os mais estudiosos sobre 
o assunto, afirmam que hão aumentou muito o 
consumo de arroz porque era uma das poucas 
coisas que já se comia anteriormente. Criou-se 
lema com relação à carne, ao queijo; ao OVo, 
coisas que muito menos gente comia. Como já 
era um bem de consumo popular, a expansão 
não- foi tão significante quanto se esperava. 

O SR- RELAJOR (Mauro Borges) - Conside
rando isso que acaba. de dil.er, eSs& Velificação 
de que não _houye realmente· frustração de safra 
mas até um certo al.imento, haveria justificativa 
para importar? A produção riacionâl nãO- daria 
para atender à expeCU!~Y.~ dt;!: consUmo? 

O SR MARCO ANTÓNIO R01TA-Meu preza
do Relator, na realidade, as nossas estatísticas 
nãO $aO ·aSSifri -tãO -ágeiS.-A secaocõtreU110 Ver-ão. 
A safra ocorre na verdade no fim do verão e no 
princ::íp!o do outono. A consolidação dos dados 
da safra foram ocorrer efetivamente lá pelo mês 
de junho, maio, aonde se terTt a certeza do qu~ 
se tinha na Nação, quando já haviam sido autori
zadas as importações. Na realidade, o s~tor que 
importa, a iniciativa privada, e muíta gente ligada 
à área financeira, são extremamente ágeis. Quan
do o Governo deixou a porta aberta para que 
se fizessem pedidos ou contratos~ não conheço 
bem a terminologia, que se ponha lá a carta de 
intenção ou a gufa de importação - quando o 
Governo menoS via tinha um monte de -Carne. 
Tinha em tomo de 1 milhão e tanto de toneladas 
de carne. Tanto que houve a tentativa séria do 
Governo, no sentido de ver se conseguia reduZfr 
isso depois que linha os números da safra consoli
dada, o que não lhe foi possíveL O que lamentam 
os gaúchos foi a tal da prorrogação-do tal de 
30 de setembro. Porque essa ordem foi dada, 
e essa pennissão foi concedida para que as im
portações que estavam liberadas, e tinham que 
ser realizadas, internadas até 30 de- setembro, se 

'não ficaria a coisa em aberto e só trariam õ arre~ 
no ano que vem. 

E aí, por pressão, por jogo de interesses, forças, 
o Governo acabou cedendo e prorrogou primeiro 
uma parte pequena e depois outra maior. Eu lhe 
confesso que esses dados estatísticos, com rela· 
ção à quantidade de arroz,. até hoje, não se sabe 
direito. Nunca nos foi dado acesso às quantidades 
efetivamente internadas. 

O SR. MAURO BORGES - Quer dizer que 
essas pressões para que o arroz encomendado 
pudesse chegar depois e não fossem canc.:eladas 
as encomendas, mesmo com o pagamento de 
alguma multa, decorreu de interesses, a seu: \ler, 
de_ quem? 

O SR. MARCO ANTÓNIO R01TA-Das gran
des redes de supermercadOS e da parte da a9roin· 
dústria que importou isso. Na realidade veio arroz 
de três formas: arroz em casca. arroz esbramato, 
quer dizer s6 sem a casca, e arroz polido. Então, 
quem estava metido na impOrtação, assumiu o 
compromisso de comprar e que por diversos pro
blemas no porto -porque houve um congestio
namento generalizado nos portos brasileiros, por 
dificuldade de fretes - com~çou a batalhar com 
toda a força, no se.ntidó à e prorrogar Isso aí. Inclu
sive, durante o mês de agosto, nas reuniões havi· 
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das no Rio Ckailde do Sol tinha~se a esperança 
de fazer as coritas, não Vai aéãbar chegando tantas 
n1.if1oneladás, rriais Cilrmenos era cerca de 130 
tnü qUe não vão -erilial',/0% já foi consumido; 

Isso no -mêS -de OutuDi"o. Fazia-se conta de que 
isso, mais ou menos, se não deixassem entrar, 
tUdo tend"éria a se nôtffiálizar em- 60 a 90 dias·. 
Mas os grandes interessados foram as grandes 
redes de supermercados que fiZeram importação 
direta e parte das indústrias de arroz, algumas 
delas do Rio Gran"de do Sul. 

_ Ó SR. MAURO BORO~-Os supermercados 
tal}ll;lém fizeram importações? -

Ó SR. MARCO ANTÓNIO R01TA- Também. 

o·sR MAURO BORGES- Diretamente? 

. O SR. MARCO 1\NTÓNiO ROlTA -c Direta
mente. 

O SR. !v"\AURO BORGES~ E eles tinhanuunil 
margem de lucro maior no arroz importado? 

O SR. MARCO ANTÓNIO R01TA-Justamen
te! Porque se somou uma Série de coisas, C\)TflO 

ó Subsídio dado ao produtor do exterior com a 
taxa cambial extremamente defasada. E, em ai· 
guns períodos, houve o que se c::_hama !CM p~esu
mldo. Não se paga o ICJ'v\, credita-se o ICM n_o 
papel e depois se paga s6 a diferença na frente. 
Çirtunstanc::ialmente, pessoas que nãq tin/;1am na
da que se meter com o arroz, mas que tinham 
cré_ditos grandes de IC/Y\ se interessaram. Cria
rãrTt-Se distorções de toda ordem. Tudo o que 
se possa imaginar. É evidente que algumas com 
mais outras com menos significância. Mas ocor
reu de tudo. O fundamental foi essa prorrogaçao 
no 30 de setembro. 

O SR. MAURO BORGES -Muito bem! O Rio 
Grande do Sul tem uma tradição de exportação. 
Nem todos os anos, mas muitas vezes se exporta. 
No _ano passado, 1986, e neste_ano, houve condi
ções para exportação? 

·O SR. MARCO ANTÓNIO R01TA- Não! O 
Rio-Grand~ do Sul, por longos anos, foi um tradi
Cional exportador de arrçz. J?epois, passou a ser 
um eventual exportador de arroz. e dos anos 70 
para cá muito pouca exportação tem havido. Mo 
ano passado, o que me consta, não houve expor
tação, inclusive este ano fiZeram alguma tentativa 
mas não foi autorila.da, até porque estamos pas
sando por uma política agrícola sem sl,Jbsídios, 
ainda vai-se discutir aonde vai levar isto. Não co
nheço a9ricultui-ã. nO Mundo qUe não tenha algum 
tipo de subsidio. Não sei se o poder aquisitivo 
do nosso consumidor vai poder concorrer corn 
a elevação de mais 7, 10 OTN, mais 17 no final 
do ciclo cultural. Como é que vai ser isso? Agora 
com essa poJítica de não ~.ç subsidio-algum os 
nossos produtos normalmente são gravosos, vai 
depender muito da taxa c.:ambial. 

O SR. MAURO BORGES - E V. S• !em idéia 
de como estão os estoques de arroz acumWados 
com a importação e a safra deste ano no Rio 
Grande, e de modo geral, no País? Há muito arroz 
estocada com dificuldades para ser colocado an
tes da entrada na próxima safra do ano que vem? 

. OSR.MARCOANTÓNIOR01TA-EJ<iste sim! 
ESta- politica de tanto- alterar 6- mercado, tanto 
mexer nas coisas tem levado o GOverno a gerir, 
cada vez mais, quantidades maiores das safras 
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brasileiras, prin~ipalmente as de arroz e milho. 
EsSa-ação de_o Gov~o_ !3Chatar, o_ mercado faz 
Com que, artificialmente, o·-preço mínimo .. seja 
o préço:- máximÕ, dàf O 'CiOvemõ passa -a- s-er o 
compradOr-priridpal. - - - -

Segurarn~nte, hoje, o Qovemo- brasileiro, no 
seu total do Brasil deve e-star àentre- as operações 
de .AGF, ocorridaS preferencialmente no Brasil 
c;entr~, e algumas delas até, com muita razão, 
é umazQna pioneira e precisa do suporte govema
menW firme, e as operações d~ EOF, realizadas 
preferenCialmente no Sul, p-arte também nos esta
dos centrais, devem deixar o Governo hoje, segu
ramente, com mais· de_ 40% da produção brasi
leira de ãrfoz.-No RlO -Grãnde do Su1, o Governo 
detinha no inídci dã Safra; oU logo após a safra, 
250 inil torieladaS de arroz sob forma de AGF, 
e em tomo de 2 milhões, 2 milhões e 200 mil 
sob a forma de EGF.-indtisive, agora; nos dias 
de h_oj~!_~ pessoa mais_ importante_~o mercado 
de arrÇz ~affiã-:.-se GO~êrnO. ü Qovemoestá.-v:en
dendo arroz bene"fié:Tado do seu estoque estrÇité~ 
gico, está vendendo arroz em c:asca do seu esto
que regulador -e- é quem faz o preço do arrOz 
hoje. - · 

Desde o ano passado, e hoje se afirma, que 
se está. criando um mecanismo d_e que, até o 
final da safra, o Governo constga diminuir a sua 
presença, estabelecendo parâmetros, d.iretrizes ou 
fmalizadores para que o mercado possa se com
portar dentro dele. Agora, esses esforços_têm sido 
frustrados por atitudes do próprio Governo e, mui
tas_ vezes, atitudes até precisas como foi o caso 
do congelamento do Plano CruzadO, como foi 
o caso do congelam~nto do Plano Bresser, são 
coisas que atravessam no camínho e que os pro
dutores tem prejuízo por um lado e lucro de outro. 
Agora, nos car~ce que na atual situação o Gover
no deveria restringir um pouco as vendas dos 
seus estoques e deixar um pouco a ínicia~va priva
da poder trabalhar os_ seus estoques, porque na 
realidade está havendo uma inversão de coisas. 
O Governo está tendo uma presenç~ _ e:xirema
mente marcante e é hoje o negociante número 
um de arroz no Brasil, sem sombra de dúvida. 

O SR. MAURO BORGES- -=-MilitO bem! Em 
síntese, de tudo isso, como considera V. 8' essa 
ação maciça das importações feítas pelo Gover
no? 

OSRMARCOANTÓNIOROITA-Seolhadas 
no mês de janeiro, o Governo tem obrigação de 
se preOCupar com o abastecimento nacional, é 
direito do Govemo ter es~es, é uma obrigação 
ter estoques. O consumo t>rasileirÕ -de arróZ é 
da ordem de 10 milhões, 10 muhões·e meio á 
11 milhões de toneladas, cresce todo ano .. Então 
o Governo tem 1 milhão, 2 milhões de toneladas, 
tem arroz para 1 mês, 1 mês e meiO e para 2, 
ê obrigação do Governo ter. O grande problema 
é ·como· se- manejar isso, os critérios precisam 
ser c:onhecídos, precisam ser claros, até quando 
o produtor tem que vender, no máximo; pelo pre
ço mínimo? Qualquer estatística da CFP mostra 
claramente que o pr~o mínimo iem sido o preço 
máximo, que o grosso da produção, olhe lá qUan
do recebe preço mínimo. 

PàrCeias significativas da produção brasileira 
têm Sldo negociadas abaixo do preço mínimo. 
Então, o que precisa o Governo fazer? De uma 
vez pOr todas, estabelecer critérios claros e dura· 
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douros, não se po_de mexer n~ma política agrícola 
caus_uisticamente, ao sabor de toda e qualquer 
coisa, o _~?rodutor; precisa ~e tranqüilidade para 
produzir, precisa ter uma noção clara do que vai 
acontecer para frente. Queira-se ou não, joga-se 
tudo_ numa safra. Hoje, qualquer produção, seja 
de milho, arroz, seja de soja, " soma dos insumos 
e dos encargos das coisas que se faz produzir 
um hectare de terra, vale quase igual a um hectare 
de terra. Então,-não pfecisa muito mais que uma 
frustração e pouco, para o produtor perder o_seu 
instrumento de trabalho. O que se precisa que 
o Governo faça:? Que tenha uma política clara 
de intervenção, é preciso intervlr, a gente_entende 
que, quando os preços estão aviltados, precisa 
que o Governo interfira garantindo, no mínimo, 
o custo de produção, quando existe falta de pro
duto, havendo especulação, sendo explorado o 
consumidor, o Governo -tem a obrigaÇão de in
teJVir. 

Agora, o que vai acontecer? Que se estabe
leçam claramente esses parâmetros. Vamos inter
vir quando? Quando o preço estiver "X"' por cento. 
Se não tivermos produto nacional e tendo esto
que, autoriza-se a importação, respeitando-se evi
dentemente, os preços internos, esses subsídios 
que ocorrem de país a país de forma diferenciada. 

Outra coisa que discutimos muito, durante o 
ano passado, e não temos posição absolutamente 
contrária, são esses acordos com a Argentina e 
Uruguaia, onde está escrito que o Brasil vai impor
tar tantas toneJadas de arroz uruguai. Se fonnos 
examinar à luz da ciência, a produção de arroz 
do Uruguai é algo como 70 mil hectares, são 
10% da produção do Rio Grande do Sul, que 
corresponde a 1,5 e 2% da produção brasileira. 
Então, se comprarmos todo o arroz do Uruguai 
ou não, o abastecimento do Brasil vai bem, obri
gado. Ag'ora, o que acontece é que se o arroz 
uruguaio for utilizado para achatar o preço pago 
ao produtor nacional, aí somos contra. Põeiemos 
negociar com os nossos irmãos do Sul, com toda 
a clareza, com toda a competência, basta ter al
guns mecanismos inteligentes, como por exem
plo, que o arroz deles venha em casca ou benefi
ciado, que se discuta o subsídio. 

Então, o que precisamos, e -cofltanlos que o 
trabalho de vocês ainda vai chegar por Já, é condi· 
ção de produzir. E toda essa preocupação que 
tem esta Comissão de identificar, primeiro, onde 
houve irregularidade, porque além disso tudo, de 
todo esse prejuízo que causou ao setor produtivo, 
ainda a 6, 7 ou 1 O não tiveram um comporta
mento que diga com relação à honradez das coi
sas, aí, então, vai para as raias do absurdo. Espe
ra~se um trabalho fume desta Comissão. Os Srs. 
têm o seu trab.alho acompanhado pela Nação, 
principalmente pelos produtores que tiveram pre
juízos grandes. E aquilo que possa. se fazer e que 
venha a contribuir no sentido de elucidar as coi
sas, e que venha a possibilitar e instrumentalizar 
métodos de ação do Governo, o trabalho dos 
Srs. vai ficar na história. 

O SR. MAURO BORGES -Muito bem, Sr. Pre
sidente, agradeço muito a sua exposição e, de 
nossa parte, está tenninado. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Gos
taria de retomar algumas questões para tentar 
aprofundar um pouco sobre os mecanismos de 
decisão. 
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Foi dito que os governos do Sul teriam levan
tado essa preocupação, em função da potencial 
queda da produção, em função da seca. Embora 
o sistema produtivo, basic8fl1,ente .dP Rio Grande 
do SUl, Santa Catarina são -irrigadOS e, pÓrianto, 
têm uma inOuência menor na questão da seca. 
Mas, gostaria de ouvir algumas considerações.a 
mais sobre esse mecanismo de tomada de deci
sões, a partir da visão do IRGJ\ como foi elabo~.a 
essa proposta, até chegar às de~ições governa
mentais, sabendo, eviden~m~l)te~ que tiveram. 
depois, a inOuência doS interesses da interme
diação, ou s"eja, supermerCados, agroindústrias 
e outros mais. Mas a origem dessa compra, dessa 
elaboração do negócio não foi, basicamente, por 
pressão dos supermercados ou de agroindústrias. 
Acabou acontecendo no caminho. 

O SR. MARCO ANTÓNIO ROITA- No fundo, 
boa parte do empresariado move, quase que ex
clusivamente, a sua ação, em função da lucrativi~ 
dade. O interesse número um da sua ação- é, 
pura e simplesmente, o lucro .. 

Onde se conftgura uma situação em que _vai 
haver falta, alguém, para suprir essa falta, _quer 
ganhar dinheiro, em função dessa visão pura e 
simplesmente de lucro. E, realmente, não se pode 
deixar de dizer que a seca foi grande, que havia 
problemas sérios, que não se tinha certeza disSo. 

Depois, lá pelo mês de junho, onde se conso
lidou a safra, que se teve a certeza da safra, a 
história da prorrogação do 30 de setembro fel 
puro e simples jogo de pressão para se ganhar 
dinheiro. é esses mesmos que importaram, qUan
do se configurou uma situação de que iria sobrar 
tantos m~hões de toneladas - algo em tomo 
de 2 m~hões de toneladas -já estavam se en
saiando para reexportar. Começou, inclusive, a 
haver discussão. E a resposta das lideranÇas da 
rizicultura do_ Rio Grande foi de que deixassem. 
pelo menos, com_o estava, porque, senão, iriam 
exportar, ganhando dinheiro novamente, tendo 
que importar dali a alguns dias, como quase acon
teceu, quando houve aquele período de chuvas, 
no Rio Grande, com o problema de armazena
gem, em que havia algum arroz armazenado a 
céu aberto. Foi puramente especulação fmanceira 
e dinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Acho 
que já poderíamos considerar atingido o objetivo 
desta audiência. Apenas para encerrarmos, final
mente, gostaríamos de ouvir alguma considera
ção final que julgasse irhportante ser deixada ao 
registro da Comissão e de ter os documentos 
que temos conhecimento que V. S• trouxe, tam
bém para o registro desta Comissão. 

De modo que, se o depoente tiver mais algum 
aspecto relevante para apontar, a palavra está à 
sua disposição. 

O SR. MARCO ANTÓNIO ROITA- Prometo 
ser bem sintético e conslso no assunto. 

Na realidade, a política agrícola, como um todo, 
requer definJções claras. Os países desenvolvidos 
utilizam o mecanismo das leis agricolas. ConsubS:. 
tandadas os principias de ordem geral, na Consti~ 
tuição, existe ainda uma série de leis ordinárias, 
onde são estabelecidos os critérios, os parâmetros 
e os padrões: E tOdos esses países, passando 
pelos Estados Unidos, pela França, pela Alema
nha, têm uma preocupação básica com o nível 
de renda cfo produtor. As alterações propostas 
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normalmente não têm vig_ênc:ia na safra_ em _curSQ 
e, sim, em safras futuras. Geralmente se dá um 
espaço entre a aprovação da lei que vá trazer 
algwna redu~~ de renda_ ~o produtor até a sua 
efetiva implementação. E. durante eSse processo 
de queda da renda, existem mecanismos gover
namentais para manter a renda do produtor. Esse 
é o guarda-chuva legal para o acont~imento que 
gera o dizer de que os americanos pagam para 
o sujeito não plantar. No caso da produção de 
arroz e de soja, em excesso nos Estados Unidos, 
propôs-se uma redução de 10% e um incentivo 
de tantos dólares, para o sujeito, no fim do ano, 
ter a sua renda mantida. Porque o agricultor, às 
vezes, assume compromissos que passam de 
uma safra, com um investimento normal, aquisi
ção de equipamento maior, um tratar de esteira, 
um automotriz, ou wn próprio tratar, ele compro
mete renda por dois, três anos. Então, esse é 
um processo que tem de ser lento. A economia 
americana. por exemplo, através de leis aprovadas 
no Congresso Americano que a CFP acampa· 
nhou, nos relatórios da CFP está escrita a proposta 
do Senador Fulano. do Beltrano, a que foi apro
vada. Essa redução da renda é uma coisa extre
mamente importante. Imagine um fruticultor. que 
a planta demora quatro anos para produzir e de
pois passa a produzir no mínimo mais oito ou 
dez. E resolve uma tecnocrata dizer: "Agora, a 
maçã não é mais assim, é <issado." Como é que 
o sujeito faz? 

Então, nós temos tido na política agricola brasi
leira, que se diz que não existe e ala efetivamente 
existe, voJta e meia, reduções de rendas para vigir 
na própria safra, não se espera nem que tennine 
a safra, é na mesma. Agora mesmo os produtores 
estão plantando achando que vão receber "X" 
OTN. Então, Já pelo mês de março ou janeiro 
ocorre nonnalmente por problemas de caixa do 
tesouro, não entendo bem do assunto, vão lá e 
se tira uma tabela, diminui se o critério de classifi
cação, de modo que reduz a renda do produtor 
naquela própria safra. 

Essas coisas precisam ser instrumentalizadas 
de fonna que se conheça e se lhes garanta durabi
lidade e as alterações que devem ser feitas, no 
sentido de <;;orrigir distorções, Um exemplo claro, 
se a pesquisa -~ostentada pela Nação - no caso, 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
- consegue, num determinado momento, che
gar à conclusão de um trabalho de genética, crian
do nova variedade de milho que seja 30% a mais 
produtiva do que a variedade anterior, este mes
mo incremento de renda do produtor, gerado em 
função do investimento d_q Estado, trabalho de 
longos anos, também tem que ser transferido para 
a sociedade. Daí se_ admjte, é perfeitamente nor
mal que boa parte dessa tecnologia, desse novo 
incremento de renda seja transferido para a socie
dade sob forma de produto mais barato. 

Então, precisa-s_e mexer no preço mínimo do 
mllho, precisa-se criar novos regulamentos. O que 
não pode acontecer é não se ter a certeza de 
como vai terminar uma safra que dura 6 meses 
no terceiro, no quarto e no quinto mês. Então. 
a preocupação é de que V. ~ que estão no 
processo constituinte, com a responsabilidade 
disso, tenham a preocupação de que precisa ha
ver definições de ordem de política agrícola, con~ 
substanciada em Ieí, que daí não pode ser do 
Seu Pedro, Seu Paulo, seu Antônio que, de repen-
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te, vai lá e mexe no regulamento, e. <JUe · identifi
quem essas prioridades, que analisem essas coi
sas com c:Iareza. 

Gostaria de entregar ao nosso Presidente um 
coleção de boletins da Federação das Coope
rativas de Arroz do Rio Grande do Sul, que respon
de por quase 35% da produção de arroz do Esta~ 
do, um boletim quinzenal, onde está esc_rito tudo 
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q·ue 'rài dito por mim,·s6 que ~o~ ·a· Cai~r-da·.·~ ..-ó-sR:PRESu:~ENTE(DirceuCameiro)-~ra
dia-a-dia. Esta áqui foi a vida do arroz, do ano deçemos o depoimento do Dr. Marco Antônio 
passado até"' O ineS a e dei:embró, bnde mais ou . Rotta, Presidente dÕ IRGA e convocamos a próxi
me'n.os as importações já não tinham, em si. mais _ ma reunião para o dia 24 de setembro, às 9 horas 
peso, ficou s6 esse reSUltado.. . , . . e 30 minutos para ouvirmos o depoimento do-

AgradeçO-a óportllnidade que V. E"r" nos deram Sr. Flávio Tell_es de Menezes, Presidente da Soei e-
de Vir atê aqui e nos~c:oloc:-amos à inteira dispo- dade Rural Brasi1eira.-
sição no que for prêdso: Muito obrigado! Está ericertada a reunião. 

. . 
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SENADO FEDERAL 

I - ATA DA g. REUNIÃO, EM 15 DE 
OUTCIBRO DE 1987 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1. -Comunicações da Presidência 
- Inexistência de quorum para abertura 

de sessão. 

-ConvOCação de sessão extraordinária a 
realizar-se segunda feira, dia 19, às 1 O horas 
com Ordem do dia que designa. 

1.2-ENCERRAMENTO 

2- EXPEDIENTE DESPACHADO 

2.1-Mensagens do Senhor Presidente 
daRepúbUca 

N•' 215 e 216/87 (n' 336 e 337/87, na 
origem), de agradecimento de comunicações. 

N• 217/87 (n• 339/87, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República solicita au
torização para que o Governo do Estado de 
Minas Gerais possa elevar, em caráter excep
cional e temporariamente, o limite de endivi
damento daquela unidade federativa, a fim de 
emitir títulos de sua responsabilidade, equiva
lentes a 45.000.000 Obrigações do -Tesouro 
do Estado de Minas Gerais. 

N• 218/87 (no 340/87, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República solicita a 
refificação da Resolução n9 264, de 1986, que 
modificou a Resolução n9 8, de 3 de abril de 
1986, autorizando o Governo do Distrito Fede
ral a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 702.372.620,15 (setecentos e dois mi
lhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos 
e vinte cruzados e quinze centavos). 

2.12::...... Ofido do Sr. l'~'..Secretário da 
Câmara dos Deputados 

SUMÁRIO 
N9 301/87, solicitando a retificação de Autó

grafos do_Projeto de Lei da Câmara n~ 184, 
de 1987. 

2.13- Resoluções 
N9 173/87, que cria Cgfnissão Parlam~ntar 

de Inquérito destinada <t' investigar todos os 
fatos relacionados a der)úncias sobre a inter
rTiediação de pessoas físicas e jurídicas na 
captação de recursos -públicos ou privados, 
de qualquer origem e natureza. destinados a 
Estados e Municípios, bem assim a quaisquer 
entidades governamentais no âmbito (e_deral, 
estadual ou municipal. 

N9 174/87, que prorroga por 20-(virite) dias, 
o prazo da Comissão Parlamentar de inquérito, 
criada através da Resolução n? 41/87, desti
nada a apurar irregularidades divulgadas no 
jomal Folha de S. Paulo, na concorrência 
para implantaçáo da Ferrovia Norte-Sul e ana
lisar todos os aspectos da viabilidade s6cio-e
conômica daquela ferrovia. 

2.1.4- Requerimentos 
ti? 160/87, do Senador Divaldo Suruagy, 

requerendo autorização para desempenhar 
missão no exterior. 

N1 161/87, do Senador Meira Filho, reque
rendo autoriz_ação para desempenhar missão 
no exterior. 

N9 162/87 do Senador Edison Lobão, de 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n"9 98; de 1986, que regula a sistemática de 
registro e controle do transporte rodoviário, 
a granef, de álcool para fins combustíveis e 
de dertvados de petróleo para fins energéticos, 
exceto GLP. 

N~ 163/87, do Senador Edison Lobão, de 
desar(Juivamento do Projeto de Lei do Senado 
no 150, de 1986, que altera o Decreto-Lei nç 
1.947, de20 de dezembro de 1976, que "refor-

fDula critérios d~ distribl,lição das quqtas do 
linposto Único sobre Energia Elétrica", modi
ficado pelo Decreto-Lei no 1.805, de ]9 de ou
tubro de 1980. 

No 164/87, do Senador Edison Lobão, de 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9- 169, de 1986, que altei"a a Legislação da 
Previdênda Social Urbana. 

No 165/87, do Senador Edison Lobão, de 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 192, de 1986, que estabelece percentual 
mínimo para preenchimento de vagas no Ser
viço Público Federal, Estadua1 e Municipal, por 
deficientes fislcos. 

N~ 166/87, do Seriã:dor Edisoh Lobão, de 
desarquivamentO do Projeto de Lei do Senado 
rt' 220, de 1986, que dispõe sobre a constru
ção de cidades de idosos e dá outras provi
dências. 

No 167/87, do Senador Edison_Lobão, de 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
nç 275, de 1986, que sujeita à apreciaÇão do 
Senado Federal;;, escolha dos Presidentes e 
Diretores de Sociedade de Economia Mista. 

3 -ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
DO SENADO FEDERAL 

N• 57, de 1987 (republicação). 

4 -ATOS DO PRESIDENTE DO SE·. 
NADO FEDERAL 

No' 212, a 214, de 1987. 

5-ATAS DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7 - liDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANENTES 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA. 

'Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
piretor Administ_rativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial -
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

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

ASSINATURAS 

Semestral ···················-··· .. -· .............. _~············ Cz$ 264 100 
Despesadpostagem ............•.. ~.:.. ••••...••... _ ..• -~-ê4"- _66;QO ·-- --

(Via Terrestre) 
330 00 

· 
TOTAL ' 

Exemplar Avulso ····················-·---~---·····=·---~-- 2,00 
Tiragem: 2.20Q.e~emplares. 

Ata da 9" Reunião, em 15 de outubro de 1987 
1 ~Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Francisco Roffemberg. 
As 1 O HORAS, ACHA/11-SE PRESENTES OS SR S. 
SENADORES: . 
Mário Maia - Aluízio Bezerra """':"" Nabor J}lnlor 
- Leolpoldo Peres - Carlos De'CarU ~ Aureo 
Me11o - Odadr Soarés - Olavo Plres --"J6áo 
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho 
-.João Castelo ~-Alexandre Costa - Édison 
Lobão -João Lob9 - Cha_gas Rodrigues -
Hugo Napoleão- Virgílio Távora- Cid Sabóia 
de Carvalho- Mauro Benevides- Lavoisier_ Maia 
-Humberto Luc:ena- Marco Maciei-_Antonio 
Farias - Mansueto- de Lavor - Guilherme Pai~ 
melra- Albano Franca·- Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista- Luiz Viana -Ju_taby Magaw 
Ihães - Ruy Bacelar - José lgnácio Ferrleira 
-Gerson Camàta:;_João Calmon-Jamil Hãd~ 
dad - Afonso Arinos - Nelson Carneiro ..::..... Ita
mar Franco- Ronan Tito- Severo Gõmes -~ 
Fernando Henrique Cardoso- Mauro Borges -
Iram Saraiva - lrapuan Costa _J(mior- Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa-- Mefiâ Fiihõ -
Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martin$- Leite 
Chaves - Affqnsd Camargã ~ José Richa -
Dirceu Carneiro-- Nelson Wedekin - Làrlos 
Chiarem -José Paulo Biso!- José F::._<?g_aça. 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco RoUemberg) 
- A lista de presença· acusa o comparecimento 
de 58 Srs. Se~Qp~ ~tretanto não há_, em ple
nário, quorum mínimo regimental pai-a aberturá 
da sessão. 

Nos termos do dispostO no_§ 29, dÕ arl 18_0, 
do Regimento Interno, o Expediente que Se efl~ 
contra sobre a mesa será despachado pela Presi
dência, independentemente de leitura. 

Nestas condições, vqu encerrar ª presente reu
nião, antes convocando sessão extraordinária a 
rea1izar-se segunda~feira, dia 19, às 1 O h, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requerímento n<) 
52, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos do art. _367 do Regi:-
menta Interno, o desarquivamento do Projeto-de 

Lei do Senado rt' 134, de 1983, de sua autoria, 
-que- estabelece a livre_ negodãÇão salarial, e dá 
outras proVidências. 

2 
Votação, em turno único, do Requerimento n? 

53, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam~ 
-~ soltcitando, nos termos do art. 367 dO Regi· 
tnl:!nto Interno, o desarquívamento do Projeto de 
Lei do Senado n9 135, de 1983, de sua autoria, 
qUe cria contratos de trabalho simpllficados para 
faditar novos empregos. 

3 

Votação, em turno único, ·da Requerimento n? 
54, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam· 
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei_ do Senado no 136, de 1983, de sua autoria, 
que autoriza a dele-gaçãO de atividade de previ
dência social em empresas privadas. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento n<) 
55, de 1987, de autoria do Sen4d.or Roberto Cam
pos, solicitando, nOs termos do art. 367 do Re9i~ 
menta Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n" 137, de 1983, d~ sua autoria, 
que cria, nas empresas privadas, como a1temativa 
a dispensa de empregados, disponibilidade remu
nerada, e dá outras providências. 

5 

-Votação, em turno único, do Requerimento n" 
5.6, de 1987, de autoria c;lo Sen?!,dor Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do.Projeto.de 
Lei do Sené]do n? 140, de 1983, de su~ autoria, 
que favorece as aposentadorias e a renovação 
d.e quadros. 

6 

Vota_ção, em lume único, do Requerimento n~ 
159, de 198_7, de autoria do Senador Nelson Car-

neir~, solicitando, nos termos do art. 76, do Regi
mento Interno, a cc;.mposfção de uma comissão 
especial, formada por 5 (cínco) membros, de pre
ferência diplomados_em medicina, para, no prazo 
de 30 (tríntç!J dias., realizar estudos e levantamen
tos sObfe as Ocorrências recentemente verificadas 
em Goiâni_a, relativas à contaminação de pessa:as 
por substâncias radioativas. (De-pendendo de pa-
recer.) ~~ 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara rP' 10, de 1987 (n~ 8.318!86, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a eliminação de 
autos findos nos órgãos ·da Justiça do Trabalho, 
e dá outras providências. (Dependendo de pare· 
cer.) 

_!! 

Discussão, em turno único, do Projeto de De 
creto Legislativo n~ 14, de 1986 (n<) 124Í86 r'
Câmara dos Deputados), que aprova 0 text~ d, 
acordo de previdência social entre _o Qoveffio r1' 
República Federativa do Brasil e o GovernO d. 
República Helénica, concluído erJ, Atenas, a 1--; 
de set_;mbr? de 1984. (De~endendo de parecer. 

9 

Mensagem n° 389, de 1'966 (n~ 554/86, na Ol 
gem), relativa à proposta para que seja ~,:rtori_zª~ 
a Prefeitura Municipal_ de Cravinhos, Estado c! 
São Paulo', a çontratar operaçao de- crédito r. 
valor de Cz$ 3.494.06~;69 {três hlilhõeS, 4uatr< 
cenJos e noventa e quatro mil, sessenta e iiC'. 
cruzadps e sessenta cen~os). (Dependendo ,: 
parecer,) 

10 

Mensagem n9 126, de 1987 (n9 217/87, na 01 
gem), rela~va à prOpoSta-pãra -que seja autori.1'~· 
'ª- Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, E<rt~·
de Minas Gerais, a cOntratar ãperação de _créd!i 
no valor correspondente, em cruzados 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
OTN. (Dependendo __ de parecer.) 
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11 

Mensagem n? 159, de 1987 (n~ 273/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Minas Gerais,· a elevar, 
em caráter excepcional e temporariamente, o limi-
te de endividamento daquela_unídade federativa, 
a frn de que possa emitir títulos de sua responsa
bilidade, no montante de CZ$ 732.551232,00 (se
tecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e cin
qüenta e um mil, duzentos e trinta e dois cruza
dos). (Dependendo de parecer.) 

12 

Mensagem n9 183, de 1987 (no 284/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor equivalente, em cruzados, a 13.533,83 
Obrigações da Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

13 

Mensagem p9 197, de 1987 (n9 306/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente em cruzados, a 
31.954,89 Obrigações do Tesouro Naciona1 -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

14 

Mensagem n~ 203,-de 1987 (n9 3f3/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de São Félix do Piauf, Esta
do do Piauí, a contratar operação de crédito no 
va1or correspondente, em cruzados, a 5.692,16 
Obrigações do TesourO Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

15 

Oficion•S/41, de 1987 (n' 150/87, na origem), 
relativo à proposta para que seja retiflcada a Reso
lução n9 14, de 1987, que autorizou a Prefeitura 
Municipal de Estrela, Estado do Rio Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 6.906228,00 (seis milhões, novecentos e seis 
mil, duzentos e vinte e oito cruzados). (Depen
dendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Francis_co Rollemberg) 
- Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a ftunião às 1 O horas e 8 mi
nutos.) 

EXPEDIENTE 
Despachado nos Termos do § 2' do 
Artigo 180 do Regimento Interno 

MEI'ISAGENS DO PRESIDENTE 
DA REPÚBUCA 

De agradecimento de comunicações 

N"' 215/87 (n9 336/87, na origem), de 13 do 
corrente, referente à promulgação das Resolu
çôes n'?" 145 a 161, de 1987. 

A publicação. 

N' 216/87 (n' 337/87, na origem), de 13 do 
corrente, referente à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da Re
pública noS 49 a 53, de 1985. 

A publicação. 

N' 217, de 1987 (n' 339/87, na origem), pela 
qual o Senhot Presidente da República, nos ter
mos do art. 42, item Vl, da Constituição, -e de 
acordo com o art. 29 da Resolução no 93R6, do 
Senado Federal, soliçita autorização para que o 
Governo do Estado de Minas Gerais possa elevar, 
~m càráter excepciona1 e temporariamente, o limi· 
te de endividamento daquela unidade Federativa, 
a fim de emitir titulas de sua responsabilidade, 
equiva1entes a 45.000.000 Obrigãções do T esou~ 
ro do Estado de Minas Gerais. 

Será incluída, oportunamente, em Ordem 
do Dia. 

No 218, de 1987 (n9 340/87, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do art. 51, combinado com o art. 42, item 
V, da Constituição solicita a retificação da Resolu
ção n9264, de 1986, que modificou a Resolução 
n"' 8, de 3 de abril de 1986, autorizando o GovernO 
do DistritO -Federal a cotratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 702.372.620,15 (setecentos e 
dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seis
CentOs e Vinte crUzados e quinze centavos). 

Será incluída, oportunamente, em Ordem 
do Dia. 

OFICIO 
Do Sr. Primeiro-Secretário da Câ· 

rnara dos Deputados 
---------~-- Brasília, 14 de outubro de 1987. 

N•301 
RetifiCa Autógrafos do 
Projeto de ~ei n9 184, de 19~?· 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Jutahy Magalhães 
DD. Primeiro-Séctetát'io dO Senado Federal 

Senhor Secretári6,-
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência 

a seguinte retificaç_ão nÕs AutÓgrafos do Projeto 
de Lei n9 184, de 1987, que "regulamenta a tran5-< 
ferência de recursos do Imposto sobre Transpor~ 
tes- IST e dá outras providências": 

Onde se lê: 
"Art fr! Revogam-se os Decretos-leis nos 

244, de 28 de fevereiro de 1967, 859 de 
-11 de setembro de 1969 e 1524, de 14 de 
fevereiro de 1 977, e demais disposições em 
contrário." -

Leia-se: 
"Art. 89 Revogam~se o art. 59 e 

seus respectivos parágrafos do Decreto-lei 
rr' 244, de 28 de fevereiro de 1967, o Decre
to-lei n9 859, de 11 de setembro de 1969, 
o· Decreto-lei n" 1.524, de 14 de fevereíro 
de 1977 e demais disposiÇões em contrário." 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos da_ minha alta estima e 
a- mais distint~ -Consideração. ::-::- flerácUto for
tes, Tercetro~Secretário, no exercício da Primeira 
Secretaria. · · · 

À publicação. 

RESOLUÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Fe
deral, Senador Humberto Lucena: 

CONSIDERANDO as denúncias de corrupção 
na liberação de verbas da Secretaria do Planeja
mento da Presidência da República para prefei
turas através de empresas de consu1toria; 

CONSIDERANDO que esta náo é. ã- j)Miri.eifã 
vez que surgem denúncias sobre corrUpção na 
distribuição de verbas federais; 

CONSIDERANDO _que, em outubro do ano 
passado, o Ministro do DesenvOlvimento Urbano, 
Deni Schwartz, pediu "cadeia para aquele_s qLie 
chegam às prefeituras como intermediários, co-

- l?.@ry_do até _15% para liberar recursos em qualquer 
Ministério:~; 

CONSIDERANDO que o Ministro da Justiça, 
Paulo Brossard, determinou a abertura de itiqué
rito policial administrativo para responsabili~r os 
funcionários envolvidos no caso; 

CONSIDERANDO q-ue a Polícia Federal está 
apurando as denúncias de corrupção na-sEPLAN, 
para a liberação de verbas às prefeituras; 

CONSIDERANDO que esta atividade de "inter
mediação além de desnecessária é imoral; 

CONSIDERANDO que a justificação para a 
existência de empresas de consultaria irregulares, 
baseada no peso da burocracia, não pode ser 
aceita pelas Autoridades deste país; 

CONSIDERANDO que os crifériós de julga
mento para a liberação de recursos não_ vincula· 
dos, a partir da análise individual, não podem ge· 
rar corrupção no serviço público; 

CONSIDERANDO que esta intermediação para 
facilitar a liberação de verbas públicas não pode 
ser desconhecida da gestão gÇ>Yemamental; 

CONSIDERANDO que a atuação âos interme
diários levou o Secretário de Ensino do Ministério 
da Educação a baixar a seguinte Portaria: "Solicito 
informar aos se~hores prefeitos que a liberação 
de recursos do salário-educação independe de 
qualquer intermediação de escritórios parti
culares ou similares( ... ) para evitar que recursos 
destinados à Educação sejam desviados para fal
sos intermediários"; 

CONSIDERANDO que essa atividade de inter-
mediação não poderia se desenvolver·sem a con
vivência de funcionários importàntes e com capa
cidade decisória no seio do_ Governo Fedefa1; 

CONSIDERANDO a declaração do deputado 
estadual Carlos Lapa (PDT - PE), ex-prefeito de 
Carpina (PE), riõ -seguinte -teor: "Como prefeito, 
fui várias vezes àBrasilia atrás de verbas a Fundo 
Perdido. Normalmente consegui, mas, quando _os 
recursos chegavam no banco, faltava uma parte 
daquilo que havia sido acOrdado.-A ·explicação 
dos burocratas é que era para pagar os custos 
com a operacionalização -d_as des~esas"; 
- -CONSIDERANDó .:!5 deni:tnc:::iaS de O Globo, 

que indicam a liberação de verba __ federa] em 4 
dias, para pedido que duravã 3 anos no BNH; 

CONSlDERANDO a declaração do Prefeito do 
Município de Janduís (RN), Salomão Gurgel Pi
ryheirq, que disse conhecer a existência dos inter· 
mediários de verbas federais; 

-t:ONSIDERANDO qUt?' a intermediação de re. 
CUrsos nãO Se dá apenas para a obtenção de re
cUrsos a Fundo Perdido; 
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CONSIDERANDO que os Estados e }\'\unicíplos 
receberam recursos_ provenientes de emprésti
mos internos e externos; 

CONSIDERANDO que a intermediação para a 
obtenção de recurso_s de empréstimos deve ter 
ocorrido tanto no âmbito da_s_ instituições finan
ceiras públicas como privadas;-

CONSIDERANDO que a existência de tais atra· 
vessadores depõe contra a honorabilidade da No
va República; 

CONSIDERANDO que o Poder Legislativa não 
pode ficar ausente das investigações que se fazéil 
necessárias para a apuração dos fatos denun
ciados, em particular o Senado Federal, que de
tém a representaçào dos Estados, 

Encaminho a Vossa Excelência e aos derrit:i:is 
pares, Membros da Mesa do Senado Federal, c~m 
o apoiamento suficiente, em obseiVância ao d[s.. 
posto no § 19, do art. 170, do Regimento Interno 
da Casa, ·a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• 173, de 1987 

Cria, nos termos do art. 37 da Consti· 
tuição Federal e do art. 170, alinea "a", 
do Regimento Interno do Senado Fede
ral, Comissão de Inquérito para os fins 
que especlftca. 

Arl }9 É criada, nos termos do art. 37 da 
Constituição Feder<)_) e clo_a,rt.__l70,·~ín~ a, e 
seu§ 19, do Regimento Interno _do Sen~cJo Fede
ral, Comissão de Inquérito com a finalidade de 
investigar todos os fatos relacionados a denúncj~s 
sobre a intermediação de_ pessoas físicas e jurídi
cas na captação de recursos póblicos ou privados, 
de qualquer origem e natureza, destinadas a Esta
dos e Municípios bem assim a quaisquer entida· 
des governamentais no âmbito federal, estadual 
ou municipal. 

Parágrafo único. No exercido da competên
cia estabelecida neste artigo, a Comissão desen· 
volverá seus trabalhos com os seguintes objetivos, 
entre outros: _ 

a) apurar responsabilidades e identifiCar Os 
responsâveis, tanto no setor público, quanto no 
setor prívado, por atiVidades que consistam na 
intermediação em operações financeiras, de ori
gem íntema ou externa e de qualquer natureza 
jurídica, a título oneroso ou gratuito, destinadas 
a Estados ou ML!.nJç_ípios, junto a órgãos governa
mentais ou instituições financeiras públicas ou 
privadas, com sede no País ou no exterior, c4io 
resultado seja, tenha sido ou venha a ser a própria 
captação dos refe_ridos recursos, em nome de 
entidades beneficiárias das mencionadas opera
ções de crédito ou de pessoas físicas titulares 
de cargos representativos do Pod_er P_úblico; o 
agendamento ou a prestação de quaisquer servi~ 
ços, por pessoas n_ão oficialmenre autorizadas, 
visando a elaboração de projetas ou ao tr~sito 
de documentos pertinentes às citadas operações 
de crédito; 

b) apurar responsabilidades e identificar os 
responsáveis, na forma e condições da alínea an
terior, quando se referirem a apurações finanCei· 
ras, quando a Uni_ão ou órgãos f~derais forem 
beneficiártos diretos, ~ títul_p de credores, ou_g_u~n~ 
do a União for interessada, a título de avalista 
dos em:argos decorrentes das referidas opera

. s::ões; 

c) sugerir medidas capazes de eliminar a prá
tica da intermediaçi;;o, assim como propor meca
nismos de fiscalização efic:ientes. 

Art 29 A Comissão constituir-se-á de 9 (nove) 
membros e terá o prazo de 90 (noventa) dias 
para apresentar seu relatório conclusivo. 

Art. 3o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sãla das Sessões, 15 de outubro de 1987.
José lgnáclo FeiTelra- Ruy Bacelar -JamU 
Haddad - Nelson Wedekin- RonaJdo Ara· 
gão- Albano Franco -Áureo MeJio - Wil
son Martins- Maurício Correa - João Me
nezes .....:. AJmlr Gabriel- Cid Sabóla de Car
vaiiiO- Alfredo Campos- Pompeu de Sou
sa - Mário Mala - Nabor Júnior - Man
sueto de Lavor - Melra Alho - Ronan Tito 
- Francisco Rollemberg - Itamar Franco 
- AlulsJo Bezerra- José Fogaça- Chagas 
Rodrigues. 

À publicação. 

RESOLUÇÃO 
N• 174, de 1987 

É prorrogado por 20 (vinte) dias, o prazo da 
Comissão Parlamentar de lnquêrito, criada através 
da Resolução n9 41, de 1987, destinada a apurar 
irregularidades divulgadas no jornal '"Folha d~ S. 
Paulo", na concorrência para implantação da Fer
rovia Norte~Sul e anaJlSar tOdos os aspectos da 
viabllidade sócio-econômica daquela Ferrovia. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1987.
Ruy Bacelar- Vlrgl11o Távora- Mauro Bor· 
ges - Nabor Júnior - Pompeu de Sousa 
-Leopoldo Peres - Edlson Lobão - João 
Calmon - Albano Franco - Odaclr Soares 
-:-_Mareio Lacerda- Cid Sabóia de Carvalho 
.:.._ --:-\Vnson Martins - Jarbas Passarinho -
José FOgaça- João Lobo- João Menezes 
- Antbnio Farias -Carlos Chlare!H - Car
los de Caril -Nelson Camelro- José lgná
clo Fenelra - Lavoisier Maia -José Paulo 
Bisol-ltamar Franco. 

REQUERIMENTOS 

REQUERIMENTO 
N• 160, de 1987 

Tendo sfdo coo vida do a participar da comitiva 
que acompanhará o Senhor Presidente da Repú
blica em sua viagem à República da Venezuela, 
solicito me seja concedida autorização para de· 
sempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, 
§ 2?, da Constituição, e 44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1987.
Dfvaldo Suruagy-

À publicação. 

REQUERIMENTO 
N• 161, de 1987 

_ lenâo sido convidadO a participar da comitiva 
que acompanhará o Senhor Presidente da Repú
blic;a em sua viagem à República da Venezuela, 
solicito me seja_ concedida autorização para de
sempenhar essa missão~ nos termos dos arts. 36, 
§ 2?, da ConstitWção, e 44 do Regimento Interno. 

saia das Sessões, 15 de outubn> de 1987. -c 
Melra Filho. 

Outubro de 1987 

À publicação. 

REQUERIMENTO 
N•162, de 1987 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regi
mento interno, requeiro o desarquivamento do 
Projeto de Lei_ âo -_senado n" 98, de. 1986, que 
regula a sistetrl_á_tica de registro e controlê- do 
transporte rodoviárlo, a granei, de álcoof para fins 
oombustiveis ~ (le çiE:,.rivados de petróleo para fins 
energéticos, exceto GLP, feita _â reconstituição do 
processo, se necessário. . ~·~ _ 

Sala das Sessões, 30 de setemb·r·o de 1987: 
- Edison Lobão. ·- -

Será incluído, oportunamente, em Ordem 
do Dia. 

REQUERIMENTO 
N•163, de 1987 

Nos termos do dfsposto no art. 367 do Regi
mento Interno; requeiro o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado nç 150, de _1 986, que 
altera o Decreto-lei n? 1.947, de 20 de dezembro 
de 1976, que "reformula critérios de distribuição 
das quotas do Imposto Único sobre Energia Elétri
ca", modificado pelo Decreto-lei O? 1.805, de 19 

de outubro de 1980, feifa a reconstituição do pro-
c_esso se necessário. -- - - -~ 

Safa das Sessões, 30 de setembro de 1987. 
- Edlson Lobão. - -

Será incluído, oportunamente, em Ordem 
do Dia. 

REQUERIMENTO 
N• 164, de 1987 

Nos termos do disposto _no art. 367 9-o Regi
mento Interno, requeiro o desarqu~vamento do 
Projeto de Lei do Senado n" 169, de 1986, que altera 
a Legislação da Previdência So<:ial Urbana feita 
a reconstituição do proç~so, se necessário. 
Sala das Se$sões, 30 de setembro de 1987.
Edlson Lobão. 

Será inch.iído, oportunamerlte, em- Ordem 
do Dia 

REQUERIMENTO 
N•165 de 1987 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regi
mento Interno, requeiro o desarquivamento de 
Projeto de Lei do Senado n~ 192, de ~~86, que est..: 
belece percentual mínimo para preenchiment• 
de vagas no Serviço Púb][co Federai, Estad1}'~ 
e Municipal, por deficientes físicos, feita a recons 
tituição do processo, se necessário. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 198t 
- Edlson Lobão. 

Será incluído, oportunamente, em Ordt:11 
doDía. 

REQUERIMENTO 
1'1•166 de 1987 

Nos termos do disposto no art 367 do R€!. 
menta Interna, requ-eíro o desarquivament9 rj. 
Projeto de Lei do Senado n• 220, de1986, que,, . 
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põe sobre a construção de cidades de idosos e 
dá outras providências feita a reconstituição do 
processo, se necessário. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1987. 
- Edison Lobão. 

Será incluído, oportunamente, em Ordem 
do Dia. 

REQUERIMENTO 
N• 167 de 1987 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dos Presidentes e Diretores de Sociedade de Eco
nomia Mista feita a reconStituição do processo, 
se necessário. 

Sala dÇ~.s Sessões, 30 de setembro de 1987. 
- Edison Lobão. 

Será incluído, oportunamente, em Ordem 
do Dia. ---

(•) ATO DA COMISSÃO DIREfORA 
N• 57, de 1987 

Sexta-feira~ 16 2367 

de 1972, e a1terações posteriores, e tendo em 
vista o que diSpõe o Ato n9 1 q, de 1979, resolve: 

Art. 19 Fica alterado, na conformidade das 
discriminações constantes dos Quadros Ia-V, ane
xos, o Orçamento Interno do Furido do Centro 
Gráfico do Senado Federal - Fu_nçegraf, para 
o exercício financeiro de 1_987. 

Art. 2o Este ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sa1a da Comissão Diretora, 30- de setembro 
de 1987. -Humberto Lucena, Presidente
José lgnádo Ferreira- Lourlval Baptista
Jutahy Magalhães - Dirceu Carneiro. Nos termos do disposto no art. 367 do Regi

mento !ntemo, requeiro o d_esarquivamento do 
Projeto de Lei cb Senacb n' 275, de 1 98& que su
jeita à apreciação do Senado_ Federal a escolha 

A Corriissão Diretora do Senado Federal, no 
uso das atnbuições que lhe confere o Regimento 
Interno, e nos termos dos arts. 7"' 53, 62, e 512, 
§§ 3~ e 59 do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, aprovado pela Resolução no 58, 

~-------

-
02.00 - SENADO FEDEHAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

EXERCÍCIO DE 1987 - 2' ALTERACÃQ RI;CEITA 
51iuACAú.im~ro~ 

"""' Uf'CCIF~ !lUBRICoU '""" 
RECURSOS ORDINÁRIOS 

~ ---

TRANSFER~NCIAS CCRRENTES 

Recursos consignados no Orçamen-

to Geral da União. nos termos dos pará-

grafos 3~ e 4"' do art. 483. da Resolu-

ção 57/76, de Senado Federal. a serem 

repassados ao FUNCEGRAF ••••••••••••••• 200.000,00 50 

RECURSOS OE OUTRAS fONTES 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Operacional, oriunda de Õrgãos 

da União, a ser executada nos termos 

do § 2lt, do art. 4lt, de Ato ng 1 0/80, 

da Comissão Diretora do Senado federaL. 10.000.000,00 90 

CATECOIIIA 

"""'~ 

~gg:ggg!gg 

~~=~~~,.gg~!22 

(')-Republicado por haver saído com incorreção no 
DCN (Seção II) de 2-10-87, páginas 2.163 e~2.168. 

ANEXO l 

02/09/87 Em CzS 
~nu~~~:> AIUAL 

P"!'ICAS """' 
CAT(;;co"" 
rtClllO ... u 

~~gz222~s~2 

200.000,00 50 

~~:Cg~2.;g~~i122 

16.000.900,00 90 

C~_-_._~_~_-__ T_.__"""_·_n_~_-__ T...__-_·_·-__ ~_T....~. __ ~_·_,_·-_~_T..~. __ ·=_~_~ ___ }.L_-_~_~ ___ m_._T.L_._'"_.,_,_'~ __ ._,.,_._).; C 
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--- ---- ---·-
02.00 - SENADO Fõ:OERAL 
02.02 - FUNOO DO ÇE)'Il80 GRÀFICO DQ SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO I" 

EXERCÍCIO OE 1987 - 2' ALTERAÇÃO RECEITA 02/09/87 ---- Em ·czs-
$11W.ÇAD NfTUIIOit srT\1'-CAi!~I'\Ml -- """'"'""" u"" "'"' ~-· ... ~ ·~ 

ÇO,I(GOIILO. 

'""'""" (tÇ.<;Cr.fltA 

-
Saldo positivo do FUNCEGRAf. ver i-

ficado no fim de exerdcio de 1986 

(parâgrafo ÚniCo do __ art. 7', do Ato 

n' 10/79, da Co~1ss;o_ Diretora do 

Senado Federãl; art. 483, do Regu-

lamento Ad~inistrativo do Senado 

Federaly aprovado pela Resolução 

n' 58/72, com • neva redação dada 

pela Resolução n' 57/76} .......... 32.659.052,90 90 32.659.052,90 90 

-
( 

CCU14l!IIIIUTAAIO. II(WI'~'~mo-.N, ltECDT.liNJUSl'IIIAI, TIWI$l".tc~RE11Tt5 ~iJ.V,~~pSo\SANlERIOfirotAS~~OOESTOTolJ. R(COT,OSOCCUITAl.lOl' .... l r--: I!(WT.oTOlAI. ----., 

'-------J--'--_____ 1.-J_ '-------I,..l __ ~, __ .--:2:.:o:::o·c:o:.:oo"."o.:.o_]!i,.~_•c:'::::sc:5.:.9:::-oc:5;;_2:.:·9:.:o_},_"'•'"·"85"9" • .:.o5"2c.,9'-o'--_TL, ___ -=-=---' 02.as9.os2,9o ~ 
SITUAÇÃO A.TUAL 

2oo.ooo,oo 5a.s59.o52,9o I 58.859.052,90 58.859.052~90 

02.00 SENADO FEDERAL . _ _ _ _ _ 
~ RECURSOS DE IODAS AS fONiES 

02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNC<GRf\F 
ANEXO 11 

EXERCÍCIO DE 1987 - z• AL iERAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO 02/09/81 E.m tzS 
SI11JAÇ,I40NT!R!llll :ill\JI.Ç.i.OATUO;. 

"'""" """""" "'""' ''""""" "'~ '*!Jtnl$ '"""" TOTAl. 

L E G I 5 L A T I V A •••••••••••••••• ~~.:.ê~~ .. Q~~!2g ~~=~~2~g~~~22 
A o M I N .I s T R A ç Ã o ••••••••• 42.859.052,90 58.859.0:t2,90 

02102 

01070232.232 Contribuição ao Fundo do Centro Grâfico 

do Senado Federal •..••••••••....••••.•• 42.859.052,90 58,859.052,90 

T O T A L .. 42.859.052,90 42.859.052,90 58.859.052,90 58.859.052,90 

TOTAl 
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D2.00 - 'sENADO FCOERAL 
. 

RECURSOS OE TOOAS AS FONTES 
02.02 - FUNDO D(J CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO Hl 

EXERCiC!O OE 1987 - z• AL TERACÃO NA TU REZA DA DESPESA OZ/09187 ·rm ''' 
SIT\IAÇAOIJfl.!lliOII 

=oo ·~-
OA:IIIWilDS - """""""' 

t.\1'[00111• [l:O!JOUICII! 
(Qill!('f!~ 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES ••••••• ••·•-·•· ••••••••••••••••••••••••••••••••• - l~;~~9;~~~,!~g 

3.1.0.0 DESPESAS OE CUSTEIO.,.,,, ••• , •••••••••••••••••• ,., ••••••••••••• - 14.000.000,00 

3.1.2.0 Material de Consumo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70.000,00 9.930.000,00 lO.OOC.OCO,OO 

3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos ...•••• ,,,,,,, •••• ,, •••• ,, ••• 70.000,00 3.930.000,00 4.ooc.ooo,oo 
3.1.3.1 Remuneração dE Serviços Pessoais .•••...••.•.••••• , ••••••.•• 30.000,00 970.000,00 1.000.000,00 

3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos •••• ~ •••• -•••••••••••••••••••••••• 40.000,00 2.960.000,00 3.000.000,00 

4.0.0.0 ~OE~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - - ~~ .. ~~~â~~~~~ 
4.1.0.0 INVESTIMENTOS ••••••••••• , ••• ,,,, ••••• ,, •••••••••••••••••••••••• - - 28.659.052,90 

4.1.1.0 Obras e insta 1 ações ••••••••••••• ·-·-· •••••••••••••••••••••••••• - 1.000.000,00 1.000.000,00 

4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente ................... ·~ ........ 60.000,00 27.599.052,90 27.599.052,90 

4.2.0.0 INVERSÕES flNA~CEIRAS .• , ••• , •• ,,.,,, ••••••••••• _._ ••••••••••••••••• - - ~g2:222~22 

4.2.5.0 Aquisição dE Thulo~ Representativos IX. Capital já Jntegralizad:t •••• - 200.000,00 

(
ptSSO.o,L[DtC,O.AGSCCio\IST OUTI\O.SDESPCOil~ T TOTN.~-~R(I>'Il$ ") ,- INVtSI1MllfJlll --r IHI'DIS«$~ T Tl'I.O.'fSJ.DECV'Iflll. --r TOT..a.DESP.DE:t.oi'IT.\1. 1 r- TOIALGGW. ~ 

14.ooo.ooo,oo 14.ooo.ooo,oo) .\.!l2oe88".6"'5"9.,os:ez",9"'o'-L... l....o:zo.,oc,..o,o,o...,,o,o_.L _____ _l...J.!z"'a".85=9-"0"'sz.,,"'go'---'J l 4Z.859.052,90 J 

l 
02.00- SENADO FEDERAL ~[CURSOS DE TOC .e.s AS_ fONTES l ·02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ,ANEXO m 

EXERCfCJO DE 1987 - 2' ALTERAÇÃO NATUREZA DA DESPESA 02/09/87 Em Cz$ 
~~i.I.IC.OO~TU~ 

""" 
[~I'WT!f.AC.I.O M(l.~ .... ~ 

·~· 
0\J!IWõ '';"-""'!$ tO.TtGM"• t:~"' ~ 

[ !'.t"!'l'~! 

3.0.0.0" ~ CORRENTES •••• _ •••••••••••••• ·······~---············· •• ~1,.222,.222:!:22 

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO ••••••• ···················-·-·'-" •••••••••••••••• 
31 .oco.ooo,oo 

3.1.2.0 Material de Cor. sumo •••••••••••••••••••••••• • •• • ••· • • • • ·•• • • • • • 70.000,00 22.930.000,00 23.000.000,00 

3.1.3.0 Serviços dE TerceirOS e Encargos~-:-.-•••• -.-•• : •••••••••••••• -.-.-••• 70.000,00 7 .830.0CO?OO 7.900.000,00 

3.1.3.1 Remuneração dE Serviços Pessoais •••••••••••••••••••••••••••• 30.000,00 4.870.000,00 4.9oo:ooo~oo 

3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos •••••••••• .- ••••••••••••• -•••••••••• 40.000,00 2.960.000,00 3.000.000,00 

3.1.9.0 Diversas Despesas de CuSteio •••••••••••••••••••••••••••••••••• - 100.000,00 100.000,00 

4.0.0.0 ~DE~···········•••·····••·•••·······••••••·•···•••• - - ~~ .. ~~~ .. 2~~=~~ 

4.1.0.0 INVESTIMENTOS •• , ........................... ··-·------• •••••••••••••••• • • • - - 27.859.052,90 

4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente •••••••••••••••••••••••••••• 60.000,00 27.599.052,90 27~659.052,90 

4.2.0.0 INVERSÕES FINANCEIRAS ••••••••••••••••••••••••••••• ······• •••••·· •• - - ~~~ .. ~2~=2~ 

4.2.5.0 Aquisição de Thulos Representativos de Capital jã 1ntegralizadJ ........ - 200.000,00 200.000,00 

c l'fSSOol.l. ( l~e.utC SO':I&IS I I)IJTIIA$ DUP COFI<I(I'ITU, I TOl.OC. Q(SP C()<!AfNTt~ ) 

31 .000.000,00 31.000.000,00 

f 1-s11~~TOS --r llf\ltRSO(.I fi~~['IIAS TAAIQ 0C CAPITAl. • 1014 DI;? D( CU" ..a. l r--;;; :e·•. c;(~>;. ~ 
l1..~ ZZ7t..;-oe6::;59!..;·e!05:eZ'-'.,::9Yl::_L 1__:::20;::0~.0:::0:::0:,;,D:::O:.._T..t.. _____ _l...L;Z;:.7;:..8:.:5.:.9.:.· o:.:5.:.l:..,9_o---'J l 58.859.052.90 J 
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V~.LJV - ;:,tJ~ALJU t-t.Ut.KAL 
02.02 - fUNDO DO CENTRO GRAFICO 00 SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

"'"''" OE 1987 - 2' ALTERAÇÃO . NATUREZA DA DÉSPESA 0<./09/87 

REcuRsos or mo~ P.S fONTES-___ J 
Em CzS ANEXO IV 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3.1 .3.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.1.0 

4.1.2.0 

4.2.0.0 

4.2.5.0 

02.00 

~ CORRENTES •••••••••••••••••••••••••••• • • • • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DESPESAS OE CUSTEIO ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• 

Mê.teri a 1 de Consumo •••••• ·-·.~- •••• ___ .._. ......... , ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Serviços de Terceiros e Entargos •••••.••••••••••••••••••••••• ····••·· •••••••• 

Rerr.uneração de Serviço'S. Pessoais ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

Outros Serviços e Encargos. •••··~ ........................................ .. 

DESPESAS DE ~_API_!A~···········-•·••••······~······································ 

INVESTII~ENTOS ••••• , ••••••••• , •••••••••••••••• _ ................................. . 

Obr11.s ~ InstalaçÕes •• , •.••••••••••••• ,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eq~.:ipamentos e Material Permanente ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INVERSÕES FINANCEIRAS ••••••••• , ••••••••••••••• ~··········••••············•••····••· 

Aquisição de Tiitulos Rep-esentativos de Capita1lntegral1zad:::J ........ _ ................... . 

l'tSSOAl. ( t"C>IItl wet.llS OOJTA.l$ Ol.Sfl ~()Qfl(~!lS to!>( OCSI' tomtrnrc~ 

14.000,000,00 14.000.000,00 

SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF -

RECURSOS DE TOCAS AS fONTES 
ANEXO IV 

EXERCfClO DE 1987 - 2• AL TERACÃO NATUREZA DA DESPESA 02/09/87 Em Cz$ 
5r!UAÇI.() A:l,;l.l. 

"""' lSPEtlneAÇAO 

3.0.0,0 ~ CORRENTES ••• ,,., •••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO •••••••••• , •••••••• •••····•••••·· •• , ••• , ••••••••••••••••••••• 

3.1.2.0 Mtterial de Consumo ••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.1.3.0 Serviços dE. Terceiros e Encargos ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• 

3.1.3.1 Retl'.uneração de Serviços Pessoa'is •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• ,, 

3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos •••••••• , ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 

3.1.9.0 Diversas Despesas dE Custeio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.1.9.2 Despesas de Ext!rcicios Anteriores ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4.0.0.0 ~~~······························································· 
4.1.0.0 INVESTIMENTOS. , •••.•••••••••••• ,_ ..... -; .-~--..; •••••••••••••••••••••••• • • •••••• • •• • •• 

4.1.2.0 Equipamentos e M6terial Permanente •• , ••••• ~ .................................... 

4.2.0.0 INVERSÕES F'INANCEJRAS, ••••• ····~, ••••••• •••••··., ••••••••••• , •••••••••• , ••••••••• , 

4.2.5.0 Aquisição de Thulos Repr'eSa'ltirti~ de Capital jã lntegralizado · ••••••••••••••••••••••• 

l 
( 

l'tSSQA!. [ ~ so::.w~ 1 ovm.u DW< CDRO[H!U T TOlA!. D[.!,, CO~RE~ 1 
- - 31.000.000,00 31.000.000,00 J 

SUIEil~(lfflJ[IIlM .,,.,,. ç.o.TtCQ•o>. [COOIOOIItA 

- - ~l.;~22.o222o~:22 

- - 31.000.000.00 

- 23.000.000,00 -
- 7.900.000,00 -

4.900,000,00 - -
3.000.000,00 - -

- 100.000,00 -
100.000,00 - -

- - ~Z.;~g~,.g~~,),22 

- - 27.859.052,90 

- 27.659.052,90 

- - ~2~~ggg.gg 

- 2('0.000,00 

-
• [2 lOlALt'CS•. tlt t;.<!'lfiOI, 

27.859.052,90 J r- "'~- ~ 
l ~6.859.052,90:. J 



Outubro de 1987 DIÁRIO DO~ÇO[i(JRESSO NACIONAL (Seção 11) Sex\a,!eira 16 2371 

l Q2.ll0 -" SENADO FEDERAL . .. .. c · . . - . _ ANEXO V 

j o2.o2 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - fUNCEGRAF - EX(RC !C I O OE 1987. • 2' Al TERAÇAÓ 
02/09/87 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Em C z$ 

SI'I<JQOAiir!i!IOlo: .... - ... '-·· ·' . 

..:arr;, . """' ... 
·-· 

is"':tlrlr.AClO 'OI'M:'I.I. , .. """"""" ·~~ ro•~ 

. . ... - ~ 

RECEiiAS CORRENTES.,.········=-'-'-!...' •• - 42.859.05"2,90 DE:SPESAS CCRRENTES •• , .............. - 14.000.000,00 

Transferências Correntes •••••••••••• 200.000?00 - Despesas de Custeio ................ 14.000.000,00 -
Recursos dE Outras Fontes ..••••••••• 42.659.052,90 - SUPERAVIT-DO ORÇAMENTO CORRENTE •••• . 28.859.052,90 

T O T A L ••••••••••••••••• -~ - 42.859.052,90 T O T A L ••••• , •••••••••••• - 42.859.052,90 

RECEITAS DE CAPITAL ••••••••••••••••• - 28.859.052,90 DESPESAS OE CAPITAL ................. - 28.859.052,90 

Superavit do Orçamento CorrElnte ••••• 28.859.052,90 - Investimentos •••••••••••••••••••••• 28.659.052,90 -
InversÕes FiMnceiras •••••••••••••• 200.UOO,OO -

T O T A L ••••••••••••••••••• - 28.85!t.a52,9"0 TOTAL •••••••••••••••••• - 28.859.052,90 

I I I l -

-

r- 02.00 - SENADO FEDERAL . 
-~ 

02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO StNADO FEDERAL - FUNCEG.RAF - EXERCi CIO DE 1987 • 2' ALTERAÇÃO 
ANEXO V 

l DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Em CzS OJJOSJ/87 -
SiTU'.O.:J.O~Tll-.0.:. . 

~tem• [1['5P[s,l 
.. 

ts!'ftlf1CAÇ.\(t P.o.JitiAt. 101.0.:.. E!l'[tiFI~lO P.IIICIAI. T~1.t.:, 

RECEITAS CORRENTES •••••• , .......... - 58.859.052,90 DESPESAS CCRRENTES ••••• ,., ••• ,.,,. - 31.000.000,00 
Transferênc1 as Correntes •• ,., ••• ,., 200.000,00 - Despesas de Custeio ............... 31.000.000,00 -
Recursos de Outras Fontes .......... 58.659.052,90 - SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE ••• - 27.859.052,90 

TO-TAL ................ - 58.859.052,9'0 T O T A L ................. - 58.859.052,90 

RECEITAS DE CAPITAL ............... - 27.8"59.052,90 DESPESAS DE CAPITAL. .............. - 27.859.052,90 
Superavit do Orçamento corrente ••• 27 .859'.052,90 - Investimentos ••••••••••••••••••••• 27.659.052,SO -

InversÕes Financeiras ............. 200.000,00 -

T O TA L ................ - 27.859.052,90 T O T A L ••••••••••••••••• - 27.659.05Z,90 

i 
-
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ATO DO PRESIDENTE 
1'1" 212, DE 1987 

'ó Presidente do Senãdo Fedefal, 'no uso das 
atribuições que l-he conferem os artigo-s 52, itefri 
38,_e_.97, inci..s9 IYL do R~gimento Interno, e de _ 
acordo com a delegação de co_mpetência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Cornts_s_ã_o Diretora 
no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que cons_ta do Proce&SQ_n~ 013729/87-0, Re
Süt..:e: retificar o ato no 77, de !980: desta Presi
dência, que aposentou Sarah Abrahão no cargo 
em comissão de Secretário-Geral da Mesa, código 
SF- DAS-1 01.6, do Quadro Permanente do Sena
do Federal, a fim de exc:luir do fundamento legal 
de sua aposentadoria o artigo 430 da Resolução 
SF no 58 de 1972, e inc:-luir a opção pelos bene
ficies previstos no ·artigo 2~ § 29, da Lei no 6.323, 
de 1976, combinado com as Resoluções SF no 
21, de 1~86, ou n'7 de 1987 e n"l5, de 1987. 

Senado Federal, 15 de outubro de 1987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 213, D.E 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, Item 
38, e 97, inciso IV, do Regimeto Interno, e de 
acordo com o delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretoria 
n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n" O 13751/87 ~5: R e, 
solve retific:ar o Ato n9 52, de 1986,- aesta Presi" 
dência, que_ aposent_ou__t-1erione Nunes Cardoso 
no acargo em comissão de Diretor da Secretaria 
de Informações, código SF"DAS-101.5, do Qua" 
dro Permanente do Senado Federal, a fun de ex" 
duir do fundamento legal de sua apOsentadoria 
o artigo 430 da Resolução SF N' 58, de 1972, 
e incluír a opção pelos benefidos previstos no 
artigo29, § 29, d8 Lei n16.323, de 1976, combinado 
com as Resoluções SF N9 21, de 1980, n" 7, de 
1987 e n• 15, de 1987. 

Senado Federal, 15 de outubro de 1987. -
Humberto Lucena,Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 214, DE 1987 

O Presidente dõ senaao Federal, no uso das 
atribuições ·que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, de acor
do com a delegação de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Diretoria n9 2, 
de 4 de abra de I 973, e tendo em vista o que 
consta do Processo n" 014258!87 -0, Í'esolve retifi" 
car o Ato no 79, de 1980, desta Pfesidência, para 
manter aposentado, por invalidez, Uracy de Olivei
ra, Adjunto Legisiativo, Classe "'unlca", Referência 
NS-17, do Quadro permanente do Senado Fede
ra{, nos termos dos artigos 1 O l,inc:iso I, e 102, 
inciso I, alínea "b", da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados __ com os artigos 
428, inciso III, 429, inciso JIJ, 430 inciso UI, e V, 
414, § 49, e 434, inciso II, da Resolução SF n~ 
58, de 1972, e artigos 29, pãrágiafo único, e 39, 
da Resofuç:âo SF N~ 358, de 1983, e artigo 3°, 
da Resolução SF n~ 13, de 1985, 3 art 1o da Lei 
n9J.050, de 1950, a partir9 de setembro de 1987, 
com proventos integrais, observado o limite pre-. 
visto no artigo 102, § 29, da Constib.Jíção Federal. 

Senado Federal, 15 de _outubro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

ATAS DE COMISSÃO 
,COMISSÃO PARLAMEI'ITAR 
-~ ,, DE II'!Q{)ÉRITO 

_ - Criada alravés da Resolução no 08, de 
1987, destinada a investigar as causas 

-_(l_g _ fiJ,clon@rnento de energia elétrica e 
a j>olitlca para o setor elétrico. 

3• REUNIÃO, REALIZADA EM 
5 DE JUNHO DE I 987 

Às dezesseis horas do dia cinco de junho do 
anC)- de mil novecentos e oitenta e sete, na_Sala 
de Reuniões da Comissão de Economia, Ala Se
nador Nilo Coelho, reúne-se a Comissão Parla
mentar de fnquérito criada através da Resolução 
n9 08, de 1987, destinada a Investigar as causas 
do racionamento de energia elétrlca e a política 
para o setor elétrico, presente os Senhores S~na
dofes: Cid de Carvalho, Jutahy Magalhães, Man
sueto de Lavor e JOsé Agripino. Presente, ainda, 
o Senador Edison Lobão. _ 

Abertos os trabalhos, o Senador José Agriplno, 
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata 
da reunião anterior e, em seguida, é dada como 
aprovada. 

A seguir, a Presidência concede a palavra ao 
Senhor José Carlos Aleluia, Presidente da CHESF, 
que faz uma breve retrospectiva sobre a CHESF 
e sua vinculação com o Nordeste e aborda a situa
ção atual, dando alguns esclare<::imentos sobre 
a conjugação de fatores que levou o Nordeste 
a ter que reduzir o consumo de energia elétrica. 

Prosseguindo, usa da palavra o Senhor miguel 
Nunes, Presidente da Eletronorte, que infcia1men· 
te manifesta a satisfação de poder estar na ÇPJ 
prestando esclarecimentos sobre a questão que 
tem como interesse c:rucial ?I região Nordeste. 

Na fase interpelatória, usa da palavra os Senho
res Senadores: Jutahy Magalhães, Relator; Man
sueto de Lavor; Edison Lobão e Cid de Carvalho. 

Prosseguindo, a Presidência agradece a pre
sença dos Senhores Presidentes da CHESF e da 
Eletronorte, respectivamente, José Carlos Aleluia 
e Miguel Nunes, pela valiosíssima contn'buição 
que trouxeram à Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu· 
nião e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernan
des, assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à publicação juntamente com o 
apanhamento taquigráfico devidamente autoriza
do pelo Senhor Presidente. 

ANEXO A ATA 3• DA REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARU\MENTAR DE INOOtRrro, 
DESTINADA A ''llYVESTJGAR AS O\US4S 
DO RAGO!YAMENTO DE ENERGIA ELÉ-
7RIO\ E A POÚTJO\ PARA O SETOR ELÉ-
7RICO·; REAliZADA EM 05 DE JUNHO DE 
1987, A FIM DE CXMR OS DEPOIMENTOS 
DOS SENHORES JOSÉ CARLOS ALELUIA 
E MIGUEL NUNES, RESPECTIVAMENTE, 
PRESIDENTE DA CHESF E PRESIDENTE 
DA ELETRONORTE, QUE SE PUBUCA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE
NHOR PRESIDEf'!TE 

Presidente: Senador José Agriplno 
Relator: Senador Jutahy Magalhães 
(Íntegra do Apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino)- Há nú
mero regimental, declaro aberta a reunião. 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que 
analisa _e investiga as causas do racionamento· 
da energia elétrlca no Nordeste e no Brasil, conta 
com a presença honrosa, à qual desejamos agra
decer, dos Srs. Pres_identes da Chesf e da Eletro
norte, que vão dar seqüência, com os seus depoi· 
mentes, ao ame_alhamento de informaçãoes que, 
ao longo dos trabalhos desta CP!, vão se confron
tando e se completando. Seus depoimentos se
qüenciam os dePoimentos prestados- ontem por 
longas três horas pelo Sr. Superintendente da Su
dene, Dr. borany Sampaio, que aqui prestou uma 
valiosa colaboração, trazendo dados, informações 
e consta~ções. 

tsto poSto, e para iniciarmos a primeira parte 
dos trabalhos, passo a palavra ao Sr. Presidente 
da Chesf, Dr. José Carlos Aleluia. 

O SR. JOSE ~OS ALELUiÀ ~ Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores e Srs. Dirigentes da Eletro
norte _e_ da Chesf, meus Senhores: -

Vara nós da Chesf é uma grande oportunidade 
estarmos aqui; nesta Casa. pelo que agradece
mos, para darmos esclarecimentos sobre a situa
ção de atendimento de energia elétrica ao_ Nor
deste e o andamento das providências que estão 
sendo tomadas com relação à questão que nos 
aflige no momento, o racionamentO de energia 
elétrica. 

Inicialmente, queria pedir permissão para fazer 
uma bre_ve retrospectiva sobre a Chesf e- a sua 
profunda vinculação com o Nordeste e com seu 
desenvolvimento. Em seguida passaremos a 
abordar a situação atual, tentando dar alguns es
clarecimentos sobre a conjugação de fatOres que 
levou o Nordeste a ter que reduzir o consumo 
de energia elétrica no ano de 1987. Para finalizar, 
faremos algumas considerações sobre o ano de 
1988, e também uma abordagem sobre o início 
da próxima década. 

Na questão histói:lca temos que lembrar ln!dal
mente que até meados da década de 1950 era 
praticamente irripossível se pensar em- desenvol
vimento do Nordeste, devido às precárias condi
ções de atendimento de energia elébica à região. 
Apenas as CaPitaiS e algumas cidades vizinhas 
pOSSU:íarri serviço pUbliCO de enérgia elétrica. Em 
especial posso citar a cidade de Salvador, que 
c_ontava com a usina elétrica de Bananeiras, que 
fur\Ciõil.ou até 1981 com 9.000 Kw, que deu 
lugar ao aparecimento do lago_ (inde será futura
mente implantada a usina de Pedra do Cavalo. 

Além dessas sedes municipais e algumas cida
des vizinhas, tínhamos_ localidades isoladas- que 
os Senhores bem <::onhecem atendidas por gru
pos diesel, operados pelas prefeituras municipais 
e por particulares, que se destinavam basicamen
te ao atendimento à iluminação, ou seja, não havia 
energia necessária para se pensar em irnplan· 
tação de indústrias. As indústrias que se implan
taram na região foram, basicamente, as indústrias 
açuc&relr_Cl e têxtil, elas eram principalmente movi
das por geradores, movidos a vapor, especial
mente a indústria açucareira, partindo do bagaço 
de cana. E alguns casos iso.Jados de indústrias 
mais modernas para aquela época, que contavam 
inclusíve com geração própria. Podemos citar um 
caso da Bahia, por exemplo, o da Valença Indus
trial, que até hoje opera com hidréletrica própria, 



Oufubró de 1987 DIÁRIO DO ÇClNÇiRE_S'SO NACIONAL (SeçãoU). 

e que fài, inclusive, responsável; como em outros 
casos, pelo atendimento nãO só das nece~sidades 
de energia elébica da indústria, mas das próprias 
cidades. no caso .da Valença_ Industrial, a cidade 
d!!!VÇ!.]ença. 

Portanto, inexistia praticamente condição de se 
expandir, e nas Capitais o qué se-via eram empre~ 
sas, normalmente de capital estrangeiro, que não 
tinham a menor motivação para fazer grandes 
investimentos na área de geração e transmissão 
de energia elétrica. Formava-se, assim, um drculo 
vicioso onde não havia um mercado, uma carga 
significativa que justificasse-econofnicamente a 
implantação dos empreendimentos. Como não 
havia carga os empreendimentos não eram im
plantadas e o círclo se formava por falta de atendi
mento ao mercado, mas esse- ciclo tinha que ser 
rompido. 

Temos que fazer justiça- e ha Chesf sempre 
fazemos ~ à ação pioneira do Engenheiro Apolô
nio Sales, que inspirado no pioneirismo que o 
ante_cedeu_de Delrniro Gouveia, começou a mover 
gestões no Governo Federal_ OQ sentido de criar 
uma instituição que viesse a ~r responsável pela 
exploração do potencial hidréletrico do rio São 
Francisco, principalmente. 

Essas gestões resultaram_ na criação em 1945 
da Chesf, qUe por questões políticas surgidas pos
teriores ao de<:reto, não foi possível de imediato 
se viabilizar a implantação da companhia. Somen
te em 1948 é que foi feita a primeira Assembléia 
Geral da Chesf. imediatamente instalando a pri~ 
meira Diretoria e dar começaram os trabalhos 
em Paulo Afonso, o que gerou uma série de dis· 
cussões, porque na época alguns pensavam tra~ 
tar-se de empreendimento muito grande, ou seja, 
falava~se na grande usina. Também surgiram 
grande lideranças do Nordeste que aliaram-se ao 
interesse de que viesse a gerar energia elétrica 
naquela região defenderam através de vários fo
ros, formando inclusive várias mesas-redondas 
nas Capitais e nos diversos centros dÇJ. região, 
no sentido de mostar a importância que Paulo 
Afonso poderia ter no sentido da redenção do 
Nordeste. Recordo-me desta época, quando Pau
lo Afonso era cantada como sendo a grande rique
za do Nordeste e a grande opção de desenvol· 
vimento para a região. 

Portanto, o papel incial da Chesf foi esse. Acre
ditamos que cumprimos este papel, dando indu· 
sive margem, a partir dessas mesas-redondas, 
que foram muitas, que viesse a ser formado o 
ConSelho de Desenvolvimento do Nordeste, e a 
partir dele a Sudene. Orgulhamo-nos inuito Tia 
Chesf de tP.r antecedido, de ter sido uma institui
ção que a partir da discussão gerada em tomo 
do seu surgimento, veio dar surgimento, inclusive, 
à Sudene, que todos sabemos a importância que 
teve para a região, sobre a qual os Senhores ouvi
ram uma exposição- feita aqui pelo s~u Superin
tende atual, Dr. Dorany Sampaio. -

Para se ter uma idéia do trabalho realizado pela 
Chesf, -em 1955, primeirO anO de operação da 
Usina de Paulo Afonso I, até 1986, tivemos um 
crescimento médio anual, acumulativo da ordem 
de 16,4% ao ano, isso sustentado ~m épocas 
de grandes crescimentos e até em épocas de 
menores crescimentos para o País e para a região. 
Em 1955, o Nordeste era responsável pelo consu
mo de apenas 2,1% de consumo; em 1986, o 
Nordeste foi responsável pelo consumo de 15,8%. 

Um outrq' çjadô inipôrtante 'é'quàndo se~refere 
ao consumo per capita da 'réQiâo. Em 1955, 
tínhamos um çonsumo .de 12 Kwlho_ra por habi
tante/ano, equivalente- a .6,2% ·da média nacional; 
em 1986 tínl-)arnos-um_ consumo-equivalente por 
habitante/ano de 687 Kw, o que represen!_a 54% 
da ·média iiaciónal. Isto significa que temoS ainda 
um grande caminho a percorrer, mas que muito 
foi feito nesta ~fea. · · 

Outro ponto que não pode deixar de ser men
ciOnado é que esse esforço não foi unicamente 
da Chesf. Com o $Urgimento da Chesf e com 
as discussões que decorreram da sua crlação, 
foi pOSsível o surgimento de várias empresas esta
duais, basicamente uma grande empresa esta
dual por área, que foram responsáveis pela co
mercialização do produto, que passou a ser passi
vei através das linhas e das usinas implantadas 
pela Chesf. 

Um oUtrO ponto da nossa história, aliado a nos
sa cc-irmã, Eletronorte, é o trabalho que fizemos 
no momento em que a Chesf passou a atende! 
·além das suas fronteiras. Entre outubro de 81 
e outubro de 84, a Chesf, em esforço conjunto 
com a Eletrobrás e a Ele_trooorte, levou a energia 
até Belém do Pará. Àquela época, todos se lem
bram a grande dificuldade que tínhamos com 
a·questão do petróleo. Naquele período, entre 81 
e $4, foi possíver economízar 1 O mil barris de 
petróleo diários, o que representava 100 milhõe_s 
de dólares anuais de economia de divis~, graça~ 
a um trabalho feito, articulado, do setor ef!fuico, 
com substituição de combustível que era utilizado 
nas· usinas do Norte. 

Portanto, dessa história, nós pudemos depreen
der que todo o .surgimento da Chesf, que antece
deu a Sudene; que antecedeu a Eletrobrás, que 
antecedeu a toda estrutura existente, hoje, no se
ter_ elétrico brasileiro foi fruto de esforço político, 
foi frUto- de- mobilização de pessoas interessadas 
hO desenvolvimento da região. 

En_tretanto, nos últimos anos, eu posso dizer, 
notadamente, no fun da dlic.ad-ª de 70 _e_ início 
da de_ 8Õ, as dificuldade_s pelas qu~is o País come
çou a atrevessar levaram o setor elétrico brasileiro, 
que era, seguramente um exemplo de organi· 
zação, um exemplo de experiência bem sucedida 
do Estado como empresa, a paga.- um elevado 
tributo. O Setor teve que ser usado, numa política 
que tinha como intenção ajudar no controle da 
inflação,_ para contnbuir, em alguns momentos, 
na resolução do problema das-Contas externas. 
IsSO~ -evidentemente, levoü a que as empresas do 
setor, que eram empresas _sólidas e que tinham 
e têt'T! um corpo de profissionais preparados, pas
sassem a ser empresas c_om grande dificuldades 
econômico-financ·eiras~Aí, neste ponto, é evidente 
que tem origem todos os problemas que nós va-
mos foc_aliz_ar hoje. -- -

Roje, somos uma empresa qUe atenderii9s a 
todo_s os Estados do Nordeste, à exceção doMara
nhão que, em 1980, passou a ser atendidc pela 
Eletr~norte. Quando eu falo, atendido pela Eletro
norte não signifiCa que __ ~ eÍlerQia da Eletronorte 
é energia -àa Chesf; hciJ€ ·nao existe enerQia da 
Chesf e da Eletronorte. SoffiõS um sistema interli
gado, formado por duas empresas que trabalham 
coordenadas, de modo que não existe a possibi
lidade, nem a intenção, nem a ação de dividir, 
seja o excesSo de energia, seja a escassez; de 

SeXta-feira 16 2373 

modo que, hoje, o racionarn~nto de. e.nergia elétrl
ca não- se restringe apenas à- área de atuaçãO 
da Chesf, estende-se também __ à área d~ atuaçâ9 
da Eletronorte, jxir termoS um-problen1a comum. 

Para que_ possarilos· entrar nas exp~·caÇõ'es ini· 
cíais ciue: vamOs dar- Sobre o porquê do raciona
mer1t0. é- necessário que haja uma compreensão 
de· como oper~ O sistema elêtrlco' dó NordeSte. 
Hoje, somos basicamente atendidos pelo São 
Francisco, sendo todo o desenvolvimento da 
energia elétrica da região baseadO no riO- São 
Francisco. Além das usinâs do rio São Frándscô, 
poderrios registrar pequenas usinaS qUe ilão têm 
um sigr.ificado muito graf!de, quando se: fala em 
balanç:o energético. Portanto, o- que seria neces
sário- e foi feito- foi a implantação de grandes 
reservatórios que poderiam acumular a água no 
período de chuvas, que normalmente vai de outu
bro de um ano a maio do ano -seguinte, para 
enfrentar o período seco, que se inicia, normal
rriEmte,- em abril e vai até outubro, ou um pouco 
antes. Portanto, este é o ciclo de cada ano. 

A cada ano procuramos encher os reserv;:rtórlos 
de Sobradinho e o de Três Marias porque, através 
do rio São Franc;isco, existe uma interligação hi· 
·dráulica do sistema interligado do Nordeste com 
o do Sudeste. Assim, anualmente, a operação 
conjunta, feita através de um grupo de operação 
ligada, coordenado pela Eletrobrás, programa-se 
-o enchimento dos r_eservatórios de Três Marias 
-e- o--de Sobradinho para que se possa atravessar 
o período seco. _ _ _ _ 
-Esta programação é feita de tal modo que, se 

tomarmos por base uma hidrologia desfavorável, 
como a do período 52-55, nós poderíamos con
tar, no rio São Francisco, com a vazão regula
rizada de 2.060 m3/seg. Significa que, se __ tomá:r· 
mos a história Que temos do rio_ São Francls_co, 
com a expectativa de anos não muito piores do 
que estes, sena-·possfvel atravessar, desde que 
as instalações estivessem adequadas. 

O que Se verificou, neste ano, foi exatamente 
o seguinte: nós, por conta de termos que usar 
água do rio São Francisco em proporções maio
res do que as qUe mencionei, não só em 1986, 
mas já a partir de 1983, se usava vazões superiores 
a 2.0601i13/seg, tendo em média em 1983 -::-
2.130m3/seg. Foi possível passar ó ano de 83, 
passar o de 84, encher reservatório e usar 
2.550m3/seg. Este número é trnportante ser gra
vado. No ano de 1984 se usou muito mais água 
do que no de 1986, e foi posSível j>assar sem 
racionamento. Por que se usou muito mais água? 
Porque naquele ano a Chesf ainda estava atenden
do ao Norte. O rio São FrancisCo ·roi muito gene
roso durante todo esse período; então, em 83 
nós tivemos2.130m3/seg; em 1984, 2;050m3/seg; 
em 1985, 2.190m3/seg; em 1986, 2300m/seg; 
alguma coisa próxima disso. 

No ano de 1985, mesmo usando a vazão da 
ordem de 2.160rths_eg, chegamos ao frn do ano 
e conseguimos iniciar o ano de 86 com ó reserva
tório de Sobradinho, praticamente, cheio; tivemos 
98% do volume do reservatório_ útil para atra
veSsar o perfodo da_ seca de 86. Ao início do perío
do de 86, tínhamos vazões médiãs -inferiores à 
média de longo prazo, ou seja, a cada mês se 
tinha vazões no rio menores do que a média hist9-
rica do rio naqueles meses. Isto acompanhado 
mensalmente pelo grupo de operações interliga
das. O que se verificava era que: pOderia haver 

•• ,I 
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dificuldades. Mas; não sei se feliz ou infelizmente, 
a partir de setembro, houve _uma mudança de 
tendência, e tivemos uma hidrologia extrema
mente faVOrável no inês de setembro, o que levou 
o setor a achar prudente esperar um período· de 
hidrologia. não muito (;le:;;favoráveL No enta[lto, 
a partir de outubro de -86, até-abril de 87' foi 
registrado o pior período hidrológico do rio São 
Francisco em toda a sua história. Isso fez com 
que, como as c;huvas não apareces!:.em no mês 
de outubro, e não apareceram no mês de novem
bro, não apareceram no mês de dezembro, che
gáss_emo:s a cerca de 25% do volume útil do r~ser
vatório de Sobr:_adinho, ao ftm do mê_s de dezem
bro de 1986. _ Porta_nto, estava configurado um 
período de dificuldade. Mas, por outro lado, ao 
fim de dezembro de 86 iniciaram as chuvas, o 
que fez com que o s_etor aguardaSse, rrÍais uma 
vez, um bom desepenho hidrológico para o períw 
do. As séries não indicavam coisa mujto pior. 

Naquela oportunidade. começamos a tomar 
providências; a primeira delas foi iniciar a compra 
de energia do pólo petroquímica da Bahia. De 
imediato fechamos um c::ontrato _ de compra de 
energia do pólo petroquímica da ordem cfe 50 
megaWatts médios, já em janeiro, no sentido àe 
poder enfrentar uma p_oss!bilidade de um periodo 
difícil. Os meses de jan~lro e _fevereiro não foram 
favoráveis. e aí se__ decidiu pela implantação do 
racionamento, que exigia o mínimo de discussão, 
o mínimo de preparação e o mínimo de aceitaçã_o 
pela comunidade. 

Então, verificamos que quem planeja um siste
ma puramente hldrelétrico; digo puramente hidre
létric::o porque a presença de geração térmica no 
Nordeste_ sempre foi olhada como presença de 
complementação de ponta, ou seja, de atendi~ 
mento nas horas de carga máxima, nunc::a como 
presença de geração para atender a base, ou a 
geração de energia elétrica de quilowatts/hora de 
energia. Tínhamos um sistema planejado dentro 
das práticas nacionais; e quais eram as práticas 
nacionais? Planeja-se neste País- e basicamente 
para o nosso sistema hidrelétrico em todo o Paíp 
-para que se tenha um_ riscQ. de déficit. ou seja, 
o risco de que, em um determinado período, não 
se consiga atender ao mercado c::om as instala
ções existentes, um risco da ordem de 3%. 

Hoje, c:om as dificuldades a que me referi, acele
radas a partir do fim da década de 70 e aprofunM 
dadas no início da déc::ada de 80, passou-se a 
praticar riscos da ordem de 5% . 

Sabíamos que tínhamos riscos maiores nesses 
peóodos e a preocupação de como enfrentáM!os. 
Portanto, a hidrologia é um fator jmportante na 
componente do rac::ionamento, Como tivemos 
exigências hidrológicas em anos anteriores e con
seguimos passar, poderfamos ter passado sem 
racionamento se a hidrologia fosse mais favorável. 

Mas não viemos aqui para dizer que a hidrologia 
únka e exclusivamente é responsável pela ocor
rência do racionamento. Na verdade, tínhamos 
wn programa de obra planejado que, se execu
tado, não teríamos c::hegado a essas condições 
em que nos encontramos hoje. 

Haviamos planejado para este período duas 
obras de extrema importância que não puderam 
ser concluídas. A primeira delas, que por si só 
resolveria o problema, era a c::onclusão_ e a_entrada 
em operação da Usina de ltaparica, à qual nos 
referiremos posteriormente com mais detalhes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO.l'IACJ.ONJ\1,. (S~s:,ão ,ll) 

A _Usina de ltaparica teve seu primeiro cr_ono
. g~rna de entrada em operação da primeira má
quina para 1981. Infelizmente, não fo( passivei 
afingir-·esse-cronograma. Só nessa époCa a Chesf 
conseguiu assinar o primeiro _contrato para a 
_construção da obra, contrato este sucessivamente 
modificado_, fazendo com que, em 1983, se deci
disse que a primeira máquina de ltaparica entraria 
em op_eração no primeiro trimestre_ de 88. 

PortantO, as decisões quanto ao cranograma 
de ltaparica foram tomadas em 1983. Em 1984, 
houve um momento em que por pouco suas 
obras não foram paralisadas. Se isso tivesse ocor
rido, não- seria possível hoje prever a energização 
da primeira máquina de ltaparica para o primeiro 

------trimestre de 1988. O atraso da obra de ltaparica 
é um dos fatores que defiriiram o racionamento. 

Outra obra importante que poderia ter ajudado, 
até mesmo eliminado a questão do racionamento 
é a segunda linha de transmissão Tucuruí-Pre
sidente Outra, associada ao crooograma de im
plantação de grupos geradores em Tw:::uruí. So
bre este a_s_s_unto especial, pedirei que o Presidente 
da Eletronorte, Dr. Miguel Nunes, possa te<:er al
guns comentários. 

Além dessas duas obras que, pela explicação 
que dei, passaram a ser prioridade número um 
do setor elétriço ):>rastleiro, em função da mu
dança de distribuição dos pontos de geração, pas
sou a ser também prioridade a linha de trans
missão de 500 quilovolts entre ltaparic::a e Sobra
dinho. 

São, portanto, quatro obras: o cronograma 
de implantação de geradores em Tucuruí, a se
@Oda linha de transmissão -de Tucui'uí-Presi
dente Outra, a Usina de ltaparica e a Unha de 
transmissão de 500 quilovolts entre ltaparica e 
Sóbr'ãdinho. 

Como d_l~~ chegamos a fim do ano passado 
cõin um- volume útil de Sobradinho da ordem 
de -25% . Com isso, poderiam os prever o raciona
mento. O cálc::ulo inic::íal nos c::onduzia à neces
sidade de reduzir o consumo para algo em tomo 
de 15%. Isso foi decidido e ímplantado a partir 
de 1 o de marçO. As avaliações feitas posterior
mente levaram, entretanto, a um quadro bem 
mais desfavorável, chegando a se prever um défi
-cit da ordem de 31%. Considerando as provi
dências tomadas no parque têrmlco da Chesf e 
na aquisição de energia de autoprodutores, po
der-se-ia pensar num racionamento da ordem de 
26%. 

GraÇas às providêndas tomadas mais wna vez 
pela Eletrobrás, Chesf e Eletronorte, aos estudos 
interligados e graças à coragem da engenharia 
brasileira, pôde-se aumentar significativamente o 
intercâmbio de enel-gia entre a Eletronorte e a 
Chesf. Esse foi um fato(' decisivo para que não 
fosse neceSsário eleva,r o nível de racionamento. 

Outro fator importante foi a c::olocação em ope
ração do parque térmico da Chesf e da _Eletro
norte, o ql,!-e permitiu que, nos meses de março, 
aiirlJ e ma[o, se cons"eguissem gerações térmicas 
significativas, chegando a atingir, em m-ã.io, uma 
geração_ média da ordem de 185 megawatts~ 

Com essas providências e c_om ocorrências a 
partir do dia 1 O de março, quando - confes~ 
samOs -já não tínhamos muitas esperanças de 
ter hidrologia um pouco melhor, pois até essa 
data a hidrologia era muito pior do que a pior 
registrada na _história anterior d.o rio, mas, a partir 

Outubro de 1987 

.do dia lO.de Jllé:!rço, regis~araJ)lMSe ,a1,gw;nas chu
vas. melhorando as c;:on~çõ~s_ qe_al'lTl~n~en
to de energia para atravessarmos o período de 
seca que enfrentamos agora. 

Conseguimos chegar ao fim do mês de_ maio 
com reservatório de Sobradinho acumulando 
45% do volume útil, e c::om o reseNatório deJ:-rês 
Marias acumulando ~% dO volume Uti!. -

Os estudos elabor;;~.dos conduziram à decisão 
de ffianter o rÍível de racionamento a_té pe10 me
nos agosto deste ano. Indicam qye, se a hidrol_ogia 
estiver nos níveis esperados e as providências na 
área térmica e de r~dução em mercado através 
dó racionam~ntQ forem _concretizada$, podere
mos atravessar todo o período seco, até_ os meses 
de outubro e novembro, sem term_os que ~urnen
tar o racionamento, através do racionamento au-
todigerido pelo consunÍidor. · 

Ao fim do mês de mai_o, tínhamos em Sobra
dinho45% do volume útil e emTrêsMarias, 54%. 
Para algumas pessoas, isso chegou a parecer uma 
possibilidade de eliminação do racionametlto. 
Mas temos variáveis que não podem ser esque
cidas. 

Hoje, estamos em queda, ou seja, os reser:vaM 
tórios de Três Marias e de Sobradinho estão esva~ 
ziando. Há uma programação de que os dois re-
servatórios chegueru a 1 O% do volume útil no 
dia 30 de novembro de 1987, o que signific::a 
que estamos chegando ao limite de utilização do 
rio. Não poderemos prever níveis menores do que 
este, senão a segurança de operação do com· 
plexo de Paulo Afon_so e da Usina de Sobradinho 
pode fic~r co_'!lprometida. 

Se chegarmoS a 10% ao fim de 1987, teremgs 
que esperar as chuvas do fim do ano para termos 
volume disponível para encher o reservatório de 
Itaparica. Este requer para o seu enchimento 7 
bilhões e 200 milhões de metros çúbicos de água. 
Isso representa aproximadamente 25% do_ volu
me útil de Sobradinho, o: que não teremOs ao 
fim de novembro. 

A partir dos estudos hidroenergétic::os, solici
touMse à CHESF que ad_iasse o inído do ençhi
mento do reservatório de Itaparic::a, não por ques~ 
tão de cronogram_a de obras, mas por questões 
hidrológicas, para }9 de janeiro de 1988. EsperaM 
mos com isso poder encher o lago, utilizando 
as chuvas do período chuvoso, que se inicia em 
novembro_ e que se encerra em abri] de 1988. 

Quanto a 1987, esse é_o quadro: Temos possi
bilidade de fazer algum tipo de melhoriq_ ªtravés 
da implantação, no fim do ano, em novembro 
ou dezembro, de novas usinas términas tipo mó
vel, que poderão agregar, no mês de dezembro 
e no- ano de 1988 alguns quilowatts~horé!: adicio
nais para reduzir um possível déficit futt.u:o. 

Não sou pessimista. Os estudos probabilísticos 
não me conduzem ao desespero. Acreditamos 
que, em 1988, não teremos que enf~ntar novas 
dificuldades. Mas temos que reconhecer que uma 
hidrologia extremamente desf~vo(ª-~l em )988-
deverâ ser enfrentada com redução do mercacj.o. 

Hoje, inclusive, contamos c::om uma diflculdáde 
muito grande. Por quê? Em presença do raciona
mento, ocorreram mu_danças no !=õistema, muitas 
delas irreversíveis, e mudanças nos hábitos de 
c::onsumo, muitos deles frreversiveis, ou seja, gran
de parte do consumo que ·deixou de sé feifO 
de 1987 vai permanecer. A curva de crescimento 
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cto mercadO e fníPrêvistveilleSte momento. Ainda 
· estani.os·trabalhando, para 1988, com o-mercado 

previstO para 1988-em 19861 ·porque em 1987, 
ainda não foi possível fazer qualquer tipo de previ-
são quanto ao merçad9 de 1988. -· ___ - _ _ 

Pai" -issO, acredito que não devamos ser tão 
peSsimistas, mas não podemos perder de vista 
que 1988 é um ponto de preocupação. E: impor
tante que cheguemos ao fim dQ ano com pelo 
menos 1 O% do volume útH do reservatório de 
Sobradinho e do de Três Marias, pára enfren
tarmos este contexto de enchimento do reserva
tório de Itaparica e o ·anÕ de ·1988 cOm -menor 
grau de preocupação. 

Para 1988 temos esperanças e não s6 quanto 
a chuvas, pois temos previsão de entrada de três 
instalações extremamente importa':ltes, cujo cro
nograma tem sido acompanhado diariamente, se~ 
ja por mim, seja pelo Dr. Miguel, seja por todos 
os companheiros que trabalham no setor elétrico, 
pela Diretoria de Eletrobrás e pelo Ministro Aure-. 
liano Chaves. S. Exl', semanalmente, tem se mobi
lizado e a toda a sua equipe no sentido do 8coni
panhamento das obras 4a _linha de transrriissão 
TuCuruí-:Presidente Dutra, da Us_ina de Tucun,1Í, 
da linha de transmissão ltaPéirica-Sobradinho e 
da Usina de (taparica. 

Quanto à parte da Eletronorte, inclusive a linha 
de Tucuruí, o Dr._ M!guel se referirá a elas. No 
que nos diz r~speito, Itaparica tem previsão de 
colocar ern operação comercial o seu primeiro 
gerador no mês de ma.rço ou abril de 1988. Pode
remos ter um atraso de um ou_ dois meses, o 
que não é significativo, quando se trata de <::ofocar 
em operação um gerador de 250 mil quilowatts 
de potência. 

Para chegarmos a esse resultado, temos que 
passar por alguns obstáculos. Que obstáculo$ são 
esses? O primeiro deles é: ª--conclusão da barra-
gem, cujas obras estão adiantad~s ___ em relação 
ao cronograma, porque, em 1983/84, foi possível 
manter a obra sem teta de orçamento autorizado. 
Graças à coragem de algumas pessoas, foi passi
vei mantet-se _ _e~se cronograma sem pagamento 
inclusive à empresa responsável pela construção. 
Portanto, a_barragem, de __ certa forma, não é uma 
grande preocupação no que diz respeito ao cum
primento desse c:rono_grama. 

Outro obstáculo é a construção ·da casa de 
máquinas. que também está andando em ritmo 
nonnal, e a montagem ·dos geradores. Prevê-se 
a disponibilidade para entrada em teste do primei
ro gerador para o dia 31 de dezembro de 1987 
o que não será possível, porque, provavelmente: 
nessa data, não teremos o reseJVatório c;:heio. O 
cronograma prevê ini<::iar o enchimento- em 1~ 
de janeiro de 1988. 

É importante mantermos esse cronograma, 
porque as;sim fazend_g poderemos acelerar a 
montagem da máquina 4. Se, durante o ano de 
1988, (or cUmprida a programação de enc:h!men
to, ·serão coloc;ados em operação quatro novos 
geradores, cada um com 250 mil quilowatts de 
potência.ltaparica, em 1988, poderá agregar qua
tro novos geradores. 

Na montagem dos geradores, hoje, estamos 
trabalhando no que chamamos caminho crítico. 
Toda. a vez que se programa investimento, colo
cam-se todas as fases do empreendimento e se 
escolhe o caminho ·critico de tempo. E é nesse 
caminho crítico de tempo que estamos trabalhan-

do. Nossa área. çle_ ·C'Onstrução; de montagem e 
de suprimento tem-acompanhado diãrianie"nte o 
cronograma, no sentido de podermos ter os gera
dores disponíveis no horizonte a que nós· refe-
rimos. --

0 último obsiáculo seria o enchimehtõ do lago 
de Jtaparica. Ele transcende a engenhariã elétrlca, 
a civil e a mecânica. É o que chamamos de traba
lho de arquitetura ou de engenharia Social. Os 
rec;ursos eram esçassos e _havia indefinições 
_quanto ao- cronograma- no inicio da década; em 
funç~o diSso, não se fez um plano de reassenta· 
JOenlo e 9-e mudança das populações a serem 
atingidas. Somente em _1985 começou-se a t:I:"aba
lhar realmente no sentido de planejar e negociar 
um programa de reassentamento das populaw 
çõe~ · 

Para encher o lago de Jtaparica, temos que mo
yjmentat cerca de ,j6 mil pessoas. Já fizemos 

__ aproximadamente 10%, não devendo ser, ponan
to, motivo de preocupação, pois é possível fazer 
o restO. Isso significa que, com o ei:tChimento 
do lãQ.9. serªo inundadas a sede do Município 
de Petrolândia, em Pernambuco; a sede do Muni
cípio de Itacuruba, também em Pemarribuco;_ter
ras agricultáveis e algumas não agricultáveis nos 
Municípios de Petrolãndia, FJoresta, Itacuruba e 
e~lém de São .Francisco, em Pernambuco. Na 
Bsiliia, ~rão inu_ndadas a sede_ do Município -de 
Rodelas e o Distrito de _Barra do TãiTachil, além 
das terras dos Municípios de Glória, Rodelas e 
Chor~chó. 

Essas inundações não passam pura e simples
mente pela construção da cidade: passa pela ne
gociação da construção de todos os espaços <::cm 
a população. Temos que negociar com a [greja, 
a escola e a <::asa de cada um. Existem dificul
dades nisso, mas são possíveis de serem trans-
postas. Lá estão sendo _construídas cidades com 
todos os equipamentos modernos disponíveis pa
ra uma habitação urbana. 

Serão, talvez, as únicas cidades do Nordeste 
a contarem CQJ11 distribuição de energia elétrica 
em todas as casas, com distribuição de água trata
da e Corri saneamento~ Estão sendo construídas 
ein áreas escolhidas pela população, o que de
ffiandéilempo. Negocia-se também a arquitetura 
do_s imóveis e a sua execução. 

Portanto, o reassentamento dos habitantes da 
área urbana não é uma questão da mais dificeis, 
embora seja complexa, 

Na outra ponta está a questão da reposição 
da vida económica e socta! das populações da 
região a ser atingida. Está presente o Constituinte 
Jutahy Magalhães, que conhece bem a r_egião. 
S. Ex~ e eu sabemos que essas populações vivem 
basicamente em -função da irrigação que_fazem 
na beira do rio São Francisco, em terrenos de 
aluvião que irão desaparecer. 

-Ã CHtSF, em COTlJUTitõ'OOffi ó Programa Nacio
nal de Irrigação, por umc.i disposição muito firme 
do Ministro VIcente Fiall'io e da Codevasf, palmi
lharam cada hectare de terra disponível na mar
gem _do lado a ser formado, procurando identificar 
as manchas que permitiam a esse povo recohstuir 
sua vida e recomeçar a produzir após o enchi
mento do lago. Isso foi feito em dezembro do 
ano passado. Sentados a uma mesa com as lide
rariÇas sindicais da região - sindicatos rurais e 
o pólo sindical - chegamos a um acordo que 
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prevê Lim verdadeiro programa de. desenvolvi~ 
-. mento para a região. 

A CHESP ãsSuffiiU' a i"esPórisabifidade,. ivali
zada pelo Dr. Getúlio Lamartirie; i"epreSerltando 
o Ministro Aureliano Çhaves, de dar;a cada família 
habitante e trabalhaclora da terra, na· área ·urbana 
ou rural, seja ela hoje posseira, mee~ ou tTábÇt!ha~ 
dora rural, em geral avulsa, um lote de terra. -Este 
será destinado aos ativos, ou sejé), os n~O- a·poseri
tados, e .será de uma área írrigada mínima de 
3 hectares e má:xirria_ de 6. Isso em__f_t.mÇãO de 
uma fórmula que dimensiona a força de trabalho 
familiar, definida em meS<I com_osJ;rabalhadOres 
rurais. - -

Daremos a cada família. um lote d~ terraJnigada 
nessas dimensões e uma COmplelnentàç~o de 
sequeiro, no íntui'to de manter os hábitos da re~ 
gião, que são basicamente de fazer agricultura 
e'criar caprinos em solta. Cada farn_Oia _que_ ficar 
à margem do lago terá 3 ou_6 hectar~s irrigados 
e uma complementação de sequeiro, que atinge 
o módulo de 25 hectares por familfa. _ __ _ _ 

Infelizmente, não foi possível, dadas as condi
çõ_es pedológicas, chegar-se a_ um plano que reas
sentasse 1 QO% das famílias na bor<;la _qo lago. 
Desde o inicio definimos ·o lago como_a-hova 
riqueza e património dos trabalhaPor~ da região. 
Isso não foi possível, porque as terras, em sua 
m31oria, ou são arenosas, as chamadas areias 
quartzosas, ou sao terras de pouca prof~didãde. 
Com dois ou _três palmos, encontra-se· o t:Iue eles 
chamam, no interior, de salão: totalmente imper-
meável. , · · · 

Nosso plano prevê, portanto, o aSSentamento 
de uma parte da popul~ç_ão na borda do lago 
e outra parte em projetas de irrigação, que estão 
sendo implantados pela CHESF e· Códevãsf. No 
Estado de Pernambuco, temos o Projeto Manda
caru-Aroeira na_s proximidades da Cidade de Pe
~lãnd~a, portanto próximo à borda do lago, que 
trá bastcamente repor; é o prímeíro projeto de 
irrigação que tenho conhecimento queToi inlplan
tado-pelo Governo no Nordeste, Ch<i!llado Projeto 
Barreiras, onde Vivem, hoje, cerca de 100 colonos, 
em boas condições de vida. -

Com esses c;ofonos estamos re·ntando COnStruir 
o novo projeto, a que eles já- decidiram dar o 
nome de Apolónio Santos. Ainda no Estado de 
Pernambuco está prevista a construção de três 
outros projetas. Um, que nós chamamos Projeto 
Brígida, no Município de Orocó; um outro, que 
chamamos Projeto PG - Pernambuco/área Q, 
de um estudo antigo da FAO, no Murlldplo tam~ 
bém de Orocó, nas proximidades, de Santa Maria 
da Boa Vista. E o último projeto, o qual vou men
c~onar, no ~do de Pernambuco~ é uma amplia
çao _do ProJeto Nilo Coelho, no Município de Petro
lina, onde serão assentadas· farrul.ias que virão de 
ltaparica, em módulos de s.eis he<;tart:s. .com uma 
complementação de sequeiro. 

Do lado da Ba_hia, além dos assentamentos da 
borda do lago, que existirão como em Pernaffi
buco, estamos prevendo a implantação de .dois 
outros projetas: um, nO Município de Curaçá, nas 
proximidades de Abaré, c~mado Projeto Bahia· 
C. próximo ao povoado de Pedra Branca; e um 
segundo projeto, jusante, no Município de GlÓria, 
q~e está sendo; este último, negociado, porque 
extstem grandes quantidades de famflias na re
gião e estamos tentando equacionar a entrada 
de novas famílias. · -
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Portanto, a questão do reassentamento rural 
é extremamente difícil, mas no acordo ·que temos 
com· os trabalhadores, que estamos cumprindo 
e acompanhando quinzenalmente, na mesa, com 
eles. eu poderia dizer que o assentamento está 
sendo feito com a participação dos trab.?!lhadores. 
Este foi um dos compromtssas· que··assumimos 
no acordo que firmamos em de~mbro. A cada 
quinzena é feita uma reuni~o de avaliação e a 
participação deles tem sido decisiva para que se 
possa tocar esse_ernpreendimento. 

Há uma esperança. Na medida em que aJusta
mos com eles que ao concluirmos as casas nas 
proximidades dos lotes em que irão trabalhar, eles 
aceitam se mudar e a CHESF se çomprorhete 
a assegurar um trabalho remunerado para, pelo 
menos, um membro da família, com remune
ração mfnima de 2,5 salários mínimos. 

Esses são os obstáculoS de ltaparica. Essa obra 
é fundamental para que se possa encarar o ano 
de 1988. dizendo: "não esta;mos esperando ape
nas por São Pedro, fizemos a nossa parte." 

Faremos ltaparica, faremos a linha Jtaparica· 
Sobradinho, que deverá _esta_r pronta em junho 
de 1988, e a Eletronorte mencionará a parte que 
ficou sob a sua responsabilidade. 

Antes_ de em:e~:rar, peça permissão aos Srs., 
e acredito que estaria, inclusive, na pauta, para 
falar um pouco mais além de 1 96_6. 

Obviamente, em 1988, coin a entrada em ope
ração de todas essas providências, nós encara
remos o ano de 1989 sem muita preocupação, 
o ano de 1990 sem muita dificuldade e 1991 
também. 

A próxima grande obra a ser agregada ao siste
ma interligado Norte-Nordeste para geração de 
energia elétrica. é a Usina de Xing6, uma usina 
que também foi atr:asada_ por várias vezes, e que 
somente no início deste ano, graças a uma expo
sição de motivos feita pelo Ministro Aureliano Cha
ves, o Presidente da República tomou a decisão 
de autorizar a assinatura do contrato de_ Xingá, 
em março próximo; neste momento de dificul
dade do País, foi autorizado o investimento de 
1.6 bilhões de dólares para implantação da hidre
létrica que, infelizmente, é uma hidrelétrlca sem 
nenhum Impacto social. Praticamente nenhuma 
família será movida e __ não _existe um só palmo 
de terra fértil a ser inundado, porque ela está exata
mente no fim do canion, que se forma em Paulo 
Afonso e _que vai parar exatamente nas proximi
dades de onde está sendo _construída a hidrelé
trica, que é no ponto do rio onde ficam as cidades 
de Piranhas, em Alagoas, e Canindé do_São Fran
cisco, _em Sergipe, cidade esta que foi recons
truída não porque iria ser inundada, mas, sim, 
porque era uma cidade em péssimas _condições, 
constantemente inundável e que seria muito afe
tada, pela construção da barragem, porque era 
uma cidade entre a escarpa do morro e__o rio. 

O Governo de_Sergipe, o Governador João Al
ves, junto com a CHESF, decidiu construir a nova 
cidade, que já foi inaugurada pelo Presidente da 
RepúbUca e que está lá para todos conhecerem, 
como uma nova grande cidade do interior do 
sertão pernambucano. 

Portanto, teremos que trabalhar, daqui para a 
frente, olhando o curto prazo que é ltaparica, que 
são as linhas a que me referi, e olhando o médio 
prazo, que é Xingá. É uma obra que exige grandes 

recursos, que está. em andamento, nuis que_ não 
pode mais atrasar nenhum dia. 
- -Êstá prevista a entrada em-operação do primei

ro""gerador de Xíngó em junho de 1993, e n6s 
estamos trabalhando, seja na CHESF, seja na Ele
tronorte, seja na EJetrobrás, no sentido de buscar 
meios e formas que existem, no sentido de evitar 
prováveis riscos de déficit, que podem ocorrer 
nos ano"s de 1992 e início de 1993. 

-Creió que -fiz um eSforço para trazer aqui as 
principais informações sobre a situação atual e 
aquela prevista a médio prazo para atendimento 
de eriergia elétriCa a_ci NOrde-Ste, e estarei à dispo
-slçáô-·a:os Srs., ·eU e, Se os Srs. pefmitlrem, os 
~_offij)ãnfieirOs da_ CHESF que aqui estão: estou 
aCompanhando do Diretor de Operação, o Dr. 
Mário Santos, que é o homem responsável pela 
oPeração da CtiESF, e o -n_osSo representante nos 
estu-dos interligados; Dr. Oe.nildo, que é respon
sável pela área financeira e eConômica da empre
sa, homem responsável pelo trato das questões 
finatlceiras e econômic~s da empresa; Dr. Pereira, 
õ Diretor de Construção, rewonsável pela cons
trução cja barragem de ~aparica; Dr. Luís Guerra, 
responsável pelo reassentamento de ltaparica e 
Dr. Diógenes, nosso diretor da área administrativa. 

EStamos, aqui, todos à disposição, no sentido 
de trazer esdarecimentos e tendo certeza de que 
não preciso pedir, porque temos o apoio dos Srs. 
para continuarmos c-om nosso programa de 
obras. 

Multo obrigado, Presidente; estou às ordens. 

O SR. !'RESIDENTE (José Agripino) ,.--- Cum
primentando e agradecendo ao Dr. José Carlos 
Aleluia pela contnbuição prestada a esta CP! e 
contida no seu depoimento, concedo a palavra 
ao segundo expositor, Dr. Miguel Nunes, Presi
dente da Eletronorte. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- Pela or
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Com 
a palavra o Senador Jutahy Magalhães, Relator. 

o-SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Eu 
gostaria de sugerir que, antes de o representante 
da Eletronorte falar, seria interessante fazermos 
logo as inquirições ao representante da Chesf, 
Dr. José Carlos Aleluia, porque liquidaríamos o 
assunto Chesf e depois passaria mos para a Eletro
norte. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Estou 
de acOrdo. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Somos 
apenas dois Senadores aqui, as minhas indaga
ções são pequenas, rápidas, objetivas, acho que 
seria melhor liquidarmos logo uma parte para 
depois entrarmos na outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Está 
perfeito. De acordo. Então, com a palavra o Sena
dor Jutahy M_agalhães, Relator da CPl. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Dr. 
José .Carlos Aleluia, vamos à primeira indagação, 
-rápida, sem comentários maiores, apenas apro
Veitando b recorte do Jornal de Brasüfa, do dia 
1 O de maio de 1987, com uma declaração de 
V. S•, ria qual diz que os atrasos, a respeito de 
Itaparica, começaram no mês de ablil, quando 
devericirri ter- sidO repãssados à Chesf 4 bilhões 
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de cruzados pelo Fundo Nacional de Desenvol· 
vimento Econômico, através do Ministério das Mi
nas e Energia. Hoje, 5 de junho, esses recursos 
já foram rePassadoS para a Chesf? 

O SR. JoSÉ CARLOS ALELUIA - Serador, no 
mês de maio encerramos sem nenhum forne
cedor. da Chesf~ erwolvidO co~ o Projeto ltaparica 
e tom os projetas relacionados com o fim do 
déficit de energia elétrica, ~ncerramos o mês com 
todos os forneçe_dores em dia. . . . _ _ _ 

O setor conse_guiu re_cursos para eliminar a difi
culdade à qual me referi. Tmhamos obrigação, 
naquele momento, de tomar claras as dificulda
des que, felizmente, pelas providências tomadas, 
não acarretaram atraso oas obras. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Os 300 
tnilhões de dólares necessários para o assenta
mento das 7.500 familias de ltaparica já foram 
alocados, também, para a Chesf? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALEWIA - Existe uma 
previsão no orç13mento de investimento da Chesf, 
de_ acordo com o plano de recuperação do setor 
elétrico, chamado PRS, d~es n;cursos. No en· 
tanto, Senador, nós entendemos que esse é um 
trabalho que deve ser feito a cada mês, porque 
hoje o setor depende, basicamente, neste ano, 
de duas fontes: uma é um empréstimo em que 
estamos trabalhando, setorial, junto ao Banco 
Mundial; a Eletrobrás está trabalhando e seu Prest
dente,_-ªinda nesta semana, retomou de Washing
tQD~----º---nde estava tratando desse a~sunto. A outra 
_questão são os re_cursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento EConómico, que estão previstos 
para serem liberados em parcelas mensais. Por
tanto, os recursos estão equacionados; não posso 
dizer que estão em poder da Chesf ou da Eletro
brás, mas estão equacionados, e esta pergunta 
de V. Ex" realmente é um dos pontos de nossa 
preocupação. 

A cada dia estamos trabalhando, porque sabe· 
mos que os recursos têm que vir mensalmente. 
Têm vindo, hoje estamos em dia com os forii.ece
dores, mas é um trabalho que te_m ~xigido empe
nho muito giande, seja nosso, seja da Eletronorte, 
seja do Ministro Aureliano Chaves. 

O SR. RELATOR (JutahyMagalhães)-Apenas 
para uriia compreensão minha, sobre a pergunta 
inicial, na condição de Relator eu precisaria ter 
uma iilformação, pelo menos para mim, mais 
objetiva V. 8'fãlou no atraSo_de 4 bilhões de cruza
dos. Esses recursos do FNDE foram repassados, 
~ partii daquela data da declaração d~ V. ~· até 
hoje, para a Chesf? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quando 
eu me referi aos 4 bilhões de cruzados, era a 
parcela que estava prevista para ser liberada no 
mês de abn1, não para a Chesf, mas para o setor 
elétrico. Isso foi compensado por um emprésti
mo-p-onte feito pelo setor elébico, o que pell11hiu 
que o setor, pelo menos a Chesf, no Projeto !tapa
rica, colocasse em dia os seus fornecedores_ e 
colocasse em marcha os seus empreendimentos. 

Senador, queria complementar, porque V. Ex" 
perguntou especificamente quanto aos 300 mi
lhões de dólares de Itaparica. Existe uma previsão 
a missão do Banco Mundial de _análise deverá 
estar na Chesf no dia 22 de junho - de financia
mento, pelo Banco Mundial, de 50% desses 300 
milhões. 
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Portanto, 50% do recur$<)5 serão financiados 
pelo Banco Mundial como~ om recurso extra do 
empréstimo setorial. Eu me féfrfflabernprêstimo · 
setorial de 500 milhões de dólares e existe um 
tmpréstimo específicO para ltapãriC:a, 'que esta
mos em fase final de negociação com. o Banco 
Mundial, e que prevê, inclusive, que o banco faça 
o ressarcimento dos desembolsos já realizados, 
da ordem de 150 milhões de çlólareS. Jsto é um 
componente importante para a conclusão-âo pro
jeto. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-A cons
trução da Usina Hidrelétrica de ltaparka, no de cor· 
rer do tempo, vern sofrendo sucessivos atrasos, 
resultando~ afinal, no rac:ionamento da energia 
no Nordeste, V. 5' poderia eJCP]icar para esta Co
missão quais as razões desses atrasos, !=J:Ual ~ 
data prevista, hoje, pela direç:ão da Chesf -já 
está mais ou menos respondida- para a entrada 
emoper-a~o-daprlmeiramáq_u.io~,-~~isas ações 
previstas no caso em_ que problemas para o en<::hi· 
mento da barragem e dificuldades no reassenta
mento das familias residentes na área do reserva~ 
tório e _eventuais atrasos na liberação de recuses 
retardam o iní<::io das operações de ltaparica? 

O SR. JOSÉ CARLOS~UIA- Como disse, 
ltaparica estava prevista para entrar em operação 
em 1981; foi s~ndo anualmente postergada; tanto 
que a_ situação tomava_-se Wo preocupante que, 
para evitar maiores atrasos, em 1979, a Chesf, 
utilizando uma prática que foi usada __ no ínicio 
de sua fundação, iniciou a obra: administração 
direta, rnas de forma muito lenta, pela falta, inclu
sive, de recUrsos. Também porque, na época, por 
várias vezes forma canceladas as licitações para 
a escolha do construtor para o empreendimento, 
e somente em 1981 foi~ finalmente, assinado o 
contrato. 

Em 1983, a operação da primeira máquina foi, 
no novo cron<>grama definido, estabelecida para 
estar pronta em dezembro de 1987. Portanto, o 
cronograma de ltaparica, ofi<::ial, da barragem e 
da casa de máquinas, já estará com a primeira 
máquina disponível para o primeiro giro em de
zembro de 1987. 

Corno explfquei, em razão da atuãl-difiCúldadê 
hidrológica, fornos obrigados a r~tardar o enchi~ 
menta, que deveria esta_ r concluído em novembro, 
para inidar em janeiro,_ porque não há água para 
enche_r o Jago de ltaparlca. Se tivéssemos que 
ench~r o ]ago de ltaparica no ano de 1987, tería
mos que aprofundar, e muito, o racionamento 
de energia elétrica. 

Portanto, o cronograma de entrada ern opera~ 
ção da primetra máquina de ltaparica, comercial, 
é em março ou abril, nos meses que cercam 
abril de 1988. E_t.i não preciso a data exatamente 
porque um mês ou dois dependerá da progra
mação; não preciso o mês, se é abril, se é março 
ou se é maio, porque depende do enchimento 
do lago, que pode ser feito em 4:> dias ou pode 
se estender por 3 meses, ou 2 meses; depende 
da disponibilidade de águCl, Mas a máquina estará 
dísponíveJ, a barragem estará disponível e as 
obras do reservatório e15tarão disponíveis _no fim 
do ano, em dezembro de 1987. . . 

Portanto, em dezembro de 1987, ~s instalações 
estarão concluídas. Para isso, é nec~ssário _que 
os re<:uros flu~m mensalmente, conforme _o Pre-
visto. ·· 

DIÁRIO _DO ÇOI'IGRESSO I'IAOONAL (Seção 11) 

O SR_:_~ELATOR (Jutahy Magalhães) -Se não 
me engano, V. 5'.- na exposição, falou que a 
CHESF; atravês dos anos, vinha aumentando sua 
capacfdade de produção de energia, na base de 
r ~~mãisoumenos,-poranõ. não é? 

-D S& JOSÉ CARLOS ALELUIA - É, em mé--
dia, cre_s<::irnento médio acumulativo. -- -

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) - E a 
demanda deveria estar mais ou menos nesse ní· 
ve!, para poder chegar ao que está ocorrendo 
hoje, de falta de energia na região do Nordeste. 

No decorrer do tempo, vemos que entre as 
razões do processo de racionamento, hoje, na 
região do_Nordeste, está esta.questão de ltaparica, 
o. atraso das obras deJtaparica, que, no decorrer 
dos anos, ao invés de se apressar, foi-se fazendo 
com que as obras tivessem início ~orn grande 
retardamento_, Então~ es~ é LJrna das causas. 

Mas, aqui, estamos buscando causas e respon
sabilidades. Então, quals os responsáveís, durante 
os anos, por este atraso nas obras de ltaparica? 

A CHESF- não é a administração de V. s•, 
que lá está há relativamente pouco tempo - co
mo órgão públíco tradicional, na região, teria con
dições de dizer "-s re.sponsabilidades, quais foram 
as ordens_ emanadas, de quem foram essas or~ 
dens, para evitar que nós tivéssemos a implan
tação d_e ftaparíca no tempo certo, no tempo pre
visto? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Primeiro, 
queria dar um esclaredmento, que deveria ter 
dª_<io antes. 

Um dos fatores que, de fato, tambem influíram 
para o uso maior de água_ no ano de 1986 fÕi 
um crescimento do mercado, em 1986,5% acima 
do previsto. Pode parecer não muito represen~ 
tativo, mas foi um componente-a mais no agrava
mento do quadro hidroenergético. 

Na exposição, fk referência ao fato de que todo 
o setor _el_é_tri<::o, e a CHESF como parte dele, in
cluindo _as empresas estadu_ais também, foi um 
setor que era extremaroente sadio e que começou 
a ter um processo de endividamento acelerado. 

O setor, _em alguns anos da década de 70, tinha 
capacidade de gerar um percentual muito elevado 
das suas necessidades de investimento. Em fun
ção de uma seqüência de decisões, que tem co
mo base priricipal a redução das tanTas, isto fez 
com q-ue as empresas não tivessem remuneração 
que permitisse a geração interna de recursos, e 
passaram a ser excessivamente dependentes dos 
orç:~01fn!~s e das captações externas. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Isso 
em que ano mais ou menos? 

_ 9 SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -,-Eu situaria 
is_So -nOs (lois últimos anos da _cj_éc:ada de 70. -Para 
V. Ex' ter uma idéia nós tínhamos em n1édia, 
na_ CHESF, irwestimentOs di:i ordem de 500 rni
lhQes_ àe. dóla_res por ano. Assim foi em 77, em 
78 e ainda conseguinmos, já em queda, deveria· 
mos estar em ascendência, em 79, em SJ, 82, 
83 e 84, os investimentos caíram para algurna 
coisa da ordem de 250 milhões de dólares. Era 
de ~~--e~E_.erar. O mercado oscilava em função 
da cortjuntura econômit;:~. mas ~r~ de se esperar 
que, numa retomada, houvesse dificuldades. · 

: tfoje nós estamos aqui c:onveisando de gera
ção, mas na realidade o programa de transmissão 
também tem dificuldades, ~ estamos falando do 
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Nordeste, porque a hidrologia foi mais d~sfa_vç;>
rável no Nordeste, mas no decorrer do ano paSsa~ 
do durante todo o ano gerou~se energia térfniCa
em grande quantidade, no sistema Sul-SUdeste; 
pOrque estava- previsto, e chegou a ser salicitad"o, 
formalmente, pelo órgão responsável pela opera~ 
ção interligada, um racionamento de energia elé· 
trica no Sul~Sudeste. Ainda ontem el! assistindo 
a urna palestra do Dr. Paulo Richarcl,-que era 
Ministro interino naquele momento, disse que teve 
a coragem, pela sensibilidade que tem por ser 
um homem cjt.ie, desde o início da década de 
60, cOnvive no setor elétrico, de aguardar, porque 
os órgãos técnicos _recomendavam _que se inicias~ 
se o ra_<::ionamento no Sudeste; e graças a urna 
hidrologia que foi invertida e hoje nós estaffios 
em boas quantidades de água ern Fumas ek, 
nós não tivemos racionamento. 

Mas nós tivemos racionamento no ano ele 86 
no Sul do País. Portanto, isso que estamo~ raiando 
aqui é deçorrente: de _um _qtJadro a_que _ç!l_egQY 
o setox _glétrico, e que está se tentando recupeiar 
através do charn~do plano de recuperação do 
Setor elétrico, elaborado pelo Ministério das Minas 
e Energia e pelos Ministérios da área económica, 
e aprovada pelo Presidente da República. Este 
plano prevê a execução das obras e o equacio
namento financeiro, porque o setor hoje está sem 
fontes de recursos seguras, este plano prevê, in
clusive, que o Governo Federal possa fazer apar
tes de capital nas empresas, de moda a melhorai
o seu_ perfil da dívida, e possa faz.er com que 
elas voltem a ser sadias. 

Eu posso dizer que este quadro do Nordeste 
é um quadro de dificuldades do setor elétrico 
brasileiro, e que, de forma perversa, eu posso 
diZer como nordestino, como V. Ex", pegou exata
mento a região onde temos a maior dívida social, 
pegou pelo menos em maior tempo, porque o 
Sul teve três meses de radonamento; no Nordeste 
nós vamos de março a novembro. · 

Portanto, Senador, é uma conjuntura de __ ações 
que foram tomadas e muitas que não foram, que 
levaram a este ponto. Eu não poderia e não tenho 
por hábito criticar os meus antecessores, mas 
por justiça eu não posso Imputar a eles a culpa, 
porque sei muito b~m. Senador, que, num deter
minado momento, a djretoria da CHESF bancou 
a obra de ltapari<:a sem autorizaç_ã_o, 

E-sei que, num determinado momento, a-obra 
de ltaparica em 84 deveria ser paralisada; o atual 
Ministro das Minas e Energia, ao assumir a Presi~ 
dência interinamente, autorizou que as obras ti~ 
vesSen'l prosseguimento. Portanto, é uma questão 
que afetou um- setor que o País tinha sadio e 
que hoje eu diria que está na UTI. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex< 
está eXatarriertte dando a resposta mais ou menos 
dentro daquilo que nós desejamos ouvir, que é 
dando, no entefidirrtento de V. s~. as responsa· 
biHdades existentes para que esse quadro esteja 
na atual situação. 

Não estamos aqui buscando os antecessõres 
de v. s~ na Chesf, estamos buscando uma políti.ca 
e:nerg""é:trca global do País, V. S• está dando, no 
seu entendimento; quais as razões que poderão 
estar levando a isso. No seu depoimento V. S• 
fala, e para um leigo como eu, e por ísso eu 
gastaria de um esclarecimento, V. S• fala que, 
nesses últimos anos, houve uma despreocupação 
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quanto à vazão do São Francisco, do Sobr~Q:iol)o, 
que esteve sempre s_uperior à vazão normal do 
rio, que parece que é de 2 milhões de metros 
cúbicos e tinha uma vazão supertor a isto, não 
me lembro bem dos dados, mas parece que era 
mais ou menos isso. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Era de 2 mü 
m 3 por segundo. 

O SR. RELATOR (.lytahyMagalhães) -Então, 
houve imprevidência, houve otimlsmo exagerado 
a respeito da situação _hic;!rológica do_ São Fran
cisco, como se via isso no deç;.orre:r. dos anos, 
e que nos levou a esvaz.iarmos mai$ que o devido 
o lago de _Sobradfnho? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Senador, 
o quadro, como disse, é o seguinte: durante o 
ano de 86, nós tivemos sempre vazões mensais 
inferiores; pelo menos no começo, inferiores às 
médias - nós chamamos de médias de longo 
termo - a média do mês; ou seja, no mês de 
fevereiro as vazões foram_ 138% da média; ou 
seja, acima da média; no mês de março caiu 
para 53% e abril e méllO ficou em torno ·desse 
va1or 71%, 80%-; ãté-que-nõs nieses de agosto, 
setembro as vazões se aproximaram e até, no 
mês de setembro, ultrapassou, as mêdia_s;se tivésK 
semos a média não teríamos o rac_iQnamento. 

Eu, naquela época, corno Diretor da Chesf, por 
diversas vezes, ouvi exposiçõeS feltas pelo Diretor 
de operações na época, Dr. Mário Santos, que 
trazia o resultado dos estudos interligados. Não 
nos parecia, como homens que conhecíamos o 
setor, definido, não era passivei prever com clare
za a definição de um quadro hidrológioo desfavoK 
rável, extremamente desfavorável, e a única provi
dência que se poderia tornar naquele momento 
era talvez - e foi tomada - acelerar a recupe
ração do parque térmico, foi acelerada a recupeK 
ração do parque térmico, 

E bem verdade que no mês de outubro e no
vembro ·o quadro se mostmu _mais desfavorável 
e imediatamente em dezembro começamos a 
comprar energia. Para V. & ter uma ídéia hoje 
se gasta na Chesf 400 mil dólares por dia na 
compra de óleo combustível; não o fizemos antes 
não para evitar o custo, mas simplesmente porque 
havia a necessidade de ter um quadro definido, 
o que não havia. Como profissjonal eu não sou 
daqueles que acham que deveria ser decidido 
um radonamento no inicio do período chuvoso; 
como citei foi o caso do Sudeste. O Sudeste tinha 
um quadro talvez mais grave que o nosso, que 
foi tQdo ele contornado pelo desempenho das 
chuvas, porque no País as chuvas caem numa 
região não muito distante, as chuvas_ caíram 100, 
200 quilôm~tros abaixo, mais ao Sul do que dese
jaríamos; poderíamos estar hoje com o reserva
tório ch~io, o que teria sid_o um grande equívoco 
fazer um racionamentO digamos em janeiro 01.1 
fevereiro; entendo que fazer em março já foi previ
dente, porque fizemos o raciQ_na_mento no período 
de enchimento do lago, o que levou alguns e_m
presário dizerem: "Vocês est&,Q_ racionando e o 
lago está. subindo. "Nós começamos a racionar 
quando o lago tinha cerca _de 25%, e hoje chega
mos a 45%. Por quê? Porqw:• esperávamo~ en
frentar um período seco. N_ão sei se respondi per
feitamente a pergunta de V. Ex', mas o meu enten
dimento é de que. as decisões de operação neste 
momento são muito críticas, e_ que envolvem a 
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econômia _de uma região que não é uma econô
mia tão forte, e tudo fariamos para evitar esse 
racionamento; por isso achamos prudente que 
só em março, após inclusive ter sido usado o 
mês de fevereiro para discutir a questão, e algu· 
mas pessoa.s ainda dizem que não foi discutido 
convenientemente, porque o- período disponível 
parã-.. discussão foi pequeno; portanto, Senador, 
eu entendo qtie não houve neg[ígência, ou que 
houve imprevidência ao se decidir pelo raciona
mento apenas ein março. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -A mi
nha indágação realmente não tinha esse objetivo 
de falar-sobre o_ rac~onamento em março, e sim 
qUe durat1te 3 oU-4 anos, segundo a exposição 
deV. S', houve uma Vazão superior à vazão natural 
do rio. Então se, neste período, não haveria um 
otimismo quanto_à_continuidade de chuvas nor
mais na região, ou se não teria havido uma certa 
imprevidência para evitar que chegando num ano 
ruim nós começássemos o ano de ~7 com Sobra-, 
dinho_ praticamente embaixo, quando normal
mente ele começa o ano na base de 90% ou 
mais de 90%; cheio. 
- Então, a perQunta não fái especificamente so

hre- S6, foi sobre esse--período longo, em que 
houve uma vazão bem superior à média normal 
do rio. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Senador, 
vou tentar complementar, se V. Ex" permitir. 

Como cüs~e. nos anos de-83, 84, principalmente 
83 e 84, nós tivemos oportunidade de exportar 
uma quantidade muito grande de energia que, 
como disse antes, representou uma econômia 
razoável da ordem de 1 O mil barris de petróleo 
diários _que seriam queimados com as usinas do 
N_9rte,_ ~ enchemos a cada ano o reservatório. 

Em 1985, foi desses três anos, o que se usou 
menos do rio, 2.190 m3 o que é pouco acima 
dos z;oso. Enchemos de novo os lagos no inicio 
de 86; ou seja, iniciamos o ano de 1986 com 
o lago de Sobradinho, eu diria, literalmente ch_eio, 
e três Marias também, e quanto a 86 é o quadro 
que descrevi. Quanto aos anos anteriores foi a 
intenção de utilizar ao máximo o que era prevJ-sivel, 
passivei, provável de que se enchesse. O maJs 
provável era que se pudesse passar o periodo, 
embora tivéssemos o risco elevado. 

O ideal, Senador, era que as obras estivessem 
prontas, isso não posso contestar, se as obras 
estivessem concluídas, não teria racionamento, 
eu não teria déficit; pelo contrário, se eu tivesse 
concluído ao início de 1986, ao fim d.e 85, a linha, 
a usina, nós provavelmente estaríamos hoje com 
os reservatórios completamente cheios. lría_mos, 
inclusive, como foi objeto de grande repercussão 
na imprensa, no início da década de 80, de esta_r 
s-obrandO- energia, ·porque quem trabalha com 
energia hidrelétrica tem que trabalhar com exc::;es
so de energia, estaria sobrando porque estaria 
vertendo a energia. 
_ J~ntão, nesses anos, éo bem verdade, usou~se 

o rio a:cima da sua capacidade; maS se eu esti: 
Vesse lá na CheSf ilessa época teria tOmado ess.a 
riiesma-dedsão, porque foram dedsõe_s que trou
xeram diVisaS _STgnificativas ao País, a- menos da 
~~nstrt,.~ç_ão_da_ hidrelétrica, da_construç:ão da linha. 
Esta é uma- QUestão que realmente está ligada 
à conjuntura_ a que me referi anteriormente. 

Outubro de 1_987 

O ~SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Quais 
as altefnatiVas estudadas e previstas pelâ Chesf 
diante_ da reedição dos problemas d~ Qeração de 
energia no próximo ano de 1988, sobretudo tendo 
em vista a _elevação dos níveis de corisumo, estia~ 
gem, elevada exigência de águas para _o ___ ençhí· 
menta do reservatório de ltaparica na ordem de 
9% da vazão média anual do rio São Frandsco? 
Isso se nós não tivermos os recursos alocados 
no devido_ tempo e não tivermos a água suficiente 
para enchermos o reservatório de ltaparica Quais 
as alternativas que a Chesf tem, se isto ocorrer 
para evitar um maior racionamento no ano de 
f988? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA- Se não tiver
mos os recursos para concluir as obras, eu diria 
que nós não temos a1temativas para assegurar 
a eliminação de um risco extremamente elevado 
de deficit de energia no Norte e no Nordeste 
no ano de 88; porque, como disse, mesniõ com 
a entrada da seqüência da usina de T ucuruí, da 
linha T ucuruí-Presidente Outra, da linha ltaparlca
Sobradinho e da usina de ltaparica ainda assim 
temos um risco de deficit. Sem essas instalações 
o risco eleva-se com a hidrologia extrema favorá
vel não haverá problema, com todas essas_ obras 
nós precisamos da hidrologia pelo menos 80% 
da média; sem essas obras eu não tenho sequer 
estimativas, porque considero que é um plano 
Cjue chainamoS de ánticatastróffco, teremos <fue 
começar a desenvolver, mas reconheço que é 
muitO difícil, muito difícil enfrentar o ano de 198!3 
sem essas obras. 

O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) ~Sabe
se, segundo relat~rios da própria Chesf, que o 
aprOveitamento de pequenas usinas da _margem 
esquerda do rio São Francisco e das subacia!;: 
do Carinhanha, -corrente, Rio Grande e no Vale 
do Jequitinhonha, sobretudo e!llltapebi, Salto da 
Divisa, poderíamos acrescentar até 35% do po
tenci<!ljá instalado de geração de energia em todo 
o Nordeste. Por que até hoje a Chesf não -se preo
cupou com o aproveitamento desS<lS. alternativas? 
Existe algum estudo em andamento com alguma 
previsão de aproveitamento des.sas bacias? não 
poderiam essas obras constituírem-se em alterna
tivas de prazos mais curtos para evitar a reedição 
do racionamento nos próximos anos? 

O SR JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quanto às 
hidrelétricas do Oeste dã Bãhia e as Outras peque~ 
n.;ts hidr~Iétricas dispqníveis no País eu assisti, 
há cerca de 15 dias, _um d~bate_ no Clube de 
Engenharia da Bahia, em que o _Diretor _êle Engê"
nharia da Companhia local, Coelba, está. desen
volvendo o primeiro aproveitamento dos rios do 
Oeste da Bahia, o aproveitamento chamado auto 
fême_Çts que deverão ser instalados 1 O megaw'atts 
de potência, dizer que gerariam energia a 50 mnê
simos d_e dól~r: por quilowatt hora; nós estaremos 
gerando energia em Xingá a 13 milésimos de 
dólar por quilowatt hora. Portanto essas ~sinas 
do OeSte, são extremamente importantes e toâas 
~las deverao ser executadas; mais nós temos, 
itlclúsive, um compromisso iristitucional de esta~ 
béiecer a seqüênda de-hiârelétriCas pelo que cha
mamos de custo incremental mais baixo - é urn 
metodO uüliiãdo. 

Eriião, _na seqüência de hídf~iéticas, Xingá é 
a hidrelétria que deve ser adicionada o Nord~e! 
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como disse em junho Oe 19$3. E antes dela, te· 
mos dois aproveitamentos, um deles em marcha, 
que é a duplicação da Usina_ de Boa Esperança, 
e um outro que anteontem, tivemos oportunidade 
de, em audiência com o Governador da Bahia, 
acertar de que o Govem_p-autorizará, através de 
um protocolo que deveremo_s firmar nos próxi
mos meses, autorizará a Otesf a iniciar as provi
dências para a implantação no aproveitamento 
da Pedra do _Cavalo de uma Usina potência insta
lada de 300 megawatt.s, que deverá adicionar 90 
magawatts médio de energia ao sistema interli-
gado do Nordeste. _ 

Portanto, a seqüência de hidreléirica _da Chesf 
é ltaparica, Boa Esperança, Pedra do Cav_alo, 
que deverá_.entrar primeiro do Xingó e que terá 
importância nos arios de 92 e 93 e Jnclusi~e 
dará uma melhor estabilidade -ªQ suprimento de 
energia elé_trica ao Estado da __ Bahia, porque é 
uma hidrelétrica situada _no centro de carga,_ nas 
proximidades de Feira de Santana, no acesSo da 
energia elétri_ca para o SuJ, nas proximidades 
do pólo petroquímica da Bahia e da Cidade de 
Salvador. Essa seqüência de ltaparica, Boa Espe
rança, Pedra do Cavalo de Xingó é a -atUãl.eSté\be-
lecida. 

Nós estamos desenvolvendo estudo e tfi':ntando 
estipular as empresas es~duais para que elas pos
sam ingressar na geração de energia elétríca apro
veitando os pequenos aproveitamentos, e que nós 
temos a intenção de, logo em seguida, busca!TTlos
todos os aproveitamentos. Nesse_ sentido nós co
municamos também no Estado da Bahia, recen
temente, que demos autori~ç?lo para o início do 
inventário do que chamamos de sóc:io-econômi
co, dos aproveitamentos d_e_ ltapebi e salto da 
Divisa,· nó-Sul da Bahia; essas são as providências. 

Estamos, também fazendo estudos dJ:!: inven
tários para aproveitamento de 55 mep;os_c:!e d~:G:ní
vel no Rio S5.o Francisco, ei1treJuazeiro na Bah1., 
e Belém do São Francisco, em Pernambuco, 

vamos ver se dá para gerar algUma CoiSa j:)erf.o 
de 800 megawwatts m~d_ios._ São duas _'-!sinas que 
as duas equivalem à atual Itaparlca. 

Essas u_sinas às quais V. Ex" se referiu são im
portantes, mas são usinas que têm custo Urutârio 
para geração quilowatt hora elevé!do para o mo
mento, no entanto são usinas que podem ser 
justificáveis eco_nornicamente na medida em que 
trazem grande economia na transmissão e na 
subtransmissão ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Real
mente, dentro de uma política global, há a preocu
pação de fazer essas usinas de menor custo, 
embora, às vezes, por questão natural. e depois 
nós veremos isso, quando chegarmos a discutir 
a questão da Eletronorte; T uctiruí ál? vezes ulU:.a
passa muito esse preço de energia. 

Em palestra proferida por V. EX. em 23 de 
agosto de 1975, em Teresina, ~ublicada pela 
Chesf, em sua ilustraçãq _n" 2_7/28, 1nforma s_obre 
alternativas de geração de energia nuclear pela 
Chesf. Qual o estado desses estudos?.Onde_?e 
localizariam essas usinas nucleares? Qt;Jal o i_r:n
pacto dessas alternativas sobre o potencial ener
gético da região e sobre o meio ambiente? __ 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Estamos, 
no setor elétrico, elaboran<;lo, so~_a ~~'?!den~ção 
do Ministério das Minas e Energia, o que ÇM:ma· 
mos- de Plano 2.01 O. TOd-aS -as empresas têm 
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apresentado suas propostas e neste momento 
estamOs-aíS-cUtii'ldó o fedfãinerito desSas propos
tas. Nós, nessas propostas, não estamos traba
lhando com alternativa de energia nuclear, nosSa 
proPOStâ e de que se estude, pelo inenos se ana
liSe a _pOSsibilidade de aproveitar todo o potencial 
hidrelétrico do Rio São FranciscO, todo o potenCial 
hidrelétrico do Nordeste, que é aproximadamente 
8.300 megawatt.S ?nédios, incluindo aí todas as 
pequerias- usinas, e, posúiriorríimte, paSsaremos 
a trabalhar em Conjunto cóm a Eletronorte, por

-_ que é lá que estão as grandes reservas hidrelé-
-trlcas do País. 

-- O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Essa 
proposta-é para o ano 2.010, 2. 015, mas sabe
mos também que -a questão da energia nuclear 
muitaS Vêies levamos quase _que 20 anos de ma
turaçãcçpara --chagarmos ã produção da energia; 
ev g, apresentou realmente essas possibilidades 
alternativas, chegando, em _alternativa b, segundo 
os quadro que tenho em mãos chegaria a43,3%, 

-a Oucleo-elétriC:a da Chesf, para o ano--de 2.015, 
portantO, ·uma· produção bem superior à hidrelé
trica da Chesf, sería na base de 40,8% a alternativa 
b. 

: O SR. JÓSÉ CARLOS ALELUIA - Esta expo
sição que fiz, Senador Jutahy Magalhães, na.épo
ca eu era Diretor de Engenharia da Chesf, apre
sentei aos presidentes das empresas, se não me 
falho a memória; aos presidentes das empresas 
qUe fazem parte da Aedene - Associação das 
Empresas de Distribuição de Engenharia Elétrica 

-do Nordeste, o que chamamos de cenários. Não 
- há dúvida de que se olharmos cenários, é possí-

vel, e temos cenários que prevêem a usina nu~ 
dear. É evidente que há cenários que prêvem 
a usina nuclear, mas diria que hoje preocupados 

• mais com o curto prazo; quer dizer, não há, na 
Chesf. nenhum ·grupo estudando usina nuclear, 
e estamos muito preocupados, hoje, com o mé
dio prazo, com o que chamamos Plano de Recu~ 
peração do Setor. Temos que passar por essa 
recuperação para pensa!TTlos, com firmeza, em 
horizontes mais largos. 

O SR.-RELATOR (Jutahy Magalhães)-.,- Nesse 
caso _é também L,Jma questão de interpretação, 
porque pessoalmente acho que- e V. Ex' deve 
ter pensado também, quando fez esses estudos 
- que temos que pensar muito adiante com o 
programa enérgetico, e com plano enérgetico do 
Pais, e uma das alternativas sempre estudada no 

o _f!.ra!?il ~ para es_se J:!eríodo do ano 2010, 2015, 
daL_em diante, a queStão da energia nuclear, e 
há muito tempo se vem discutindo esse problema. 
_ A minha indagação, já que V. s~ fez. os estuclos 

_quantitativos e percentuais, se haveria algum estu
do também, alguma idéia, logicamente não para 
Jre· começai- imediatam~nte e p_rodLizir logo, e co
meçar a construção, as obr<:JS çla usina, mas já 

-s-e teria ãJguma idéia de localização do problema, 
porque nós consumidores, e nós brasileiros, te
mos mi.iita preocupaçãq quanto a essa possibi
lidade da energia nuclear no País, é uma preocu· 
pação talvez até pelo desconhecido, porque não 
conhecemos bem o significado da energia nu
clear e temos receios d.ü;;so, um grande receio 
na-Área de Angra doS Reis: a respeito das poSsibi

··n.dádeS-dequãisquer vazam·en:t.Os. EritãO, teríamos 
aqui também a preocupaçã~ de saber se no Nor~ 

deste, onde estão prevendo a construção de usi
nas nucleares, e colocar o lixo nuclear já_ falaram 
até no Raso do Catarina, e não queremos lixo 
nuclear por lá. 

o-SR. JOSÉ CARLOS ALEi..UiA...::... É O nosso 
santuário... -

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Então, 
já se teria alguma idéia de localização de usinas 
nucleares para o Nordeste? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALEWlA- Não, Sena
dor, não há nenhum estudo em andamento n.a 
Chesf com referência a usina nudear, até mesmo 
porqueapolítica desta área não temos participado 
de sua disCUsSão, nós da Chesf. Não há previsão 
hoje, nem lõcãl, nem de instalação; as únicas coi
sas que fazemos são cenários. Ternos cenários 
que envolvem as usinas do Norte, vamos mais 
para um rio, mais para outro, e o Sr. Miguel pode 
falar um pouco mais sobre isso. Temos cenários 

- Sõbre uma possível evolução, porque, observe se~
nador, estamos num horizonte tão distante. Pode-
mos preVer e possa vir a ser viável a utilização 
da energia solar para fins-comerciais. Poderemos 
prever a utilização de energia eólica, para fins co
merciais; ·portanto; temos cenários e os Ceflários 
também falam ém utilização de biomassa, utl1iza~ 

· ção; eve"ntualmente, de enefQía -solar. A questão 
é só de custo~. Hoje ainda a melhor opção é 
segliifmos com a hidréletricidade, inclusive porM 
que, cOmo disse, o Norte do País tem potenCial, 
está próximo da Ches(, em potenciãl próxiino ao 
Nordeste, um potend~d que é urna das grandes 
reser:vas estratégicas deste País, e que deve ser 
aproveitado de forma bastante disCutidª, coirio 
vem sendo conduzida pelos estudos da Eletro
norte, iniciais, para que Se possa tirar o maior 
proveito possível para a implantação dos aprovei· 
tamentos que devam ser feitos nessa região. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -c Uma 
última pergunta a V. St com a duplicação da Refi
naria Ladu1fo Alves, haverá possibilidade de se 
instalar uma usina térmica de 900.000kW, bem 
junto à refinaria, isso aproveitando o resíduo asfál
tico.- Ela ficaria mais ou menos no nível da de 
Sobradinho. Essa usina poderá gerar 6 bilhões 
de quilowatts/hora de energia por ano, 20% __ de 
toda a necessidade ariual atual de energia elétrlca 
do mercado suprido pela Chesf. A indagação seria 
a seguinte: que planos tem a Chesf para realizar 
em conjunto com a Petrobrás esse empreendi
mento? 

O_SR. J.QSÉ CARLOS ALELUIA - Estamos 
h_oje de posse do est_udg_ d~ excelente qUalidade 
feito pelos técnicos da C"oelba; que foram os_prí
mei_rOS a manter entendimento çori) a Vetrobrás 
sobre a utilização do resíduo asfáftico, na duplica
ção ·da Landulfo Alves. Ainda ontem, no debate 
que tivemos promovido pelas Organizações _Glo
bo e pela Confederação Na.cioné!l_ da Indústria, 
numa conversa particular no intervalo dos debates 
em que tivemos oportunidade de palestrar com 
um engenheiro da Coelba, que nos dísse ter sido 
autorizado pelo GovernO do Estado a pross~guir 
os estudos._e eu disse que .nós gostaríamos e 
iríamos acompanhar, porque- os investimentos 

-sãÓ elevados e podem não vi_r éi Ser_ConV~(Ii~ntes 
que os EStados arquem com os investimentos, 
m~ podem também perfeitamente o Estado, e 
no caso se pretende fazer um uso associado do 
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resíduo para a produção de vapor e para a produ
ção de energia elétrica. Os estudos foram inicia
dos pelos técnicos da Coelba e nós est~os no 
momento nos engajando nele. 

O SR RElATOR (Jutahy Magalhães)- É que 
para nós, da Bahia, gostariamos de ver a _Chesf 
não apenas acompanhar de longe esse problema, 
p-orque não temos recursos para gastarmos 1 bi
lhão de dólares, que é mai_s oq m_enos a previsão 
de gastos para esse investimento, e por isSO a 
indagação, se a Chesf, que tem mais recursos, 
não estaria estudando essa possibilidade, junto 
com a Petrobrás, de atender a_ esta possibilidade 
de aproveitamento do resídiuo do asfalto para 
beneficiar inclusive toda Região Nordeste, e fazer 
uma economia de 900- milkW, quer dizer, urna 
produção a mais de 900 milkW. 

O SR. JOSÉ CARLOS f>l,f:LUIA - Entende
mos, inclusive, que a questão é não pretendermos 
inibir uma eventual expansão da empresa esta~ 
dual nesta área, mas não nos furtamos atraPalhar, 
seja como te_sponsávejs pelo empreendimento, 
na medida de sua viabilidade económica, porque 
não tivemos oportunidade de apreciar ainda a 
questão, como empresa responsável pelo em
preendimento. É urna n_ova alternativa que não 
pode ser desprezada, e é inclusive interessante 
mendonar que a utilização desse resíduo surgiu 
a partir de wn estudo elaborado por determinação 
do Ministro, tão Jogo assumiu o Ministério, por 
que esse resíduo surgiu em função de urna mu
dança do processo de refino do petróleo, e surgiu 
o resíduo asfáltico, que não é facilmente transpor
táveJ, porque tem uma alta viscosidade, e só pode 
ser utilizado ao sair imediatamente da refinaria; 
portanto, é necessário __ que, no caso, se faça o 
aproveitamento exatarnente junto à refinaria. Ele 
rapidamente se toma praticamente sólido e para 
ser utilízado precisa ter um aproveitamento próxi
mo à refinaria. Tenho certeza de que, seja a Coel
ba, seja a Chesf, teremos que· fazer, e temos man
tido o melhor relacionamento com as empresas 
estaduais. Essa é uma política que norteia o nosSo 
trabalho: procurar se aproximar das empresas 
estaduais e dos Estados, marcando a presença 
da Chesf, seja na área de geração, seja na área 
de transmissão. O Estado que V. Ex' tão bem 
representa, o Estado da Bahia, tivemos a oportu
nidade recentemente d~ __ lªnçw-_ a licitação-para 
a construção da linha de transmissão, Funil/Eu
nápolis, que irá resolver a questão, que já é tão 
agoniante, de suprimento de energia elétrica da
quela região. Estamos concluindo estudos junto 
com a Coelba para levarmos tainbém energia 
elétrica ao oeste da B~hi<\, que é o novo celeiro 
de produção de grãos daquele Estado e que não 
pode deixar de ser lembrado, seja pela Chesf ou 
por qualquer outra organização federal. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- Eu ha
via dito que era a última pergunta, mas com essa 
exposição de V. 5', lembrei-me de fazer mais uma 
indagação, apenas como curioso. Estamos, no 
Nordeste, com a preocupação de fazer um traba· 
lho de maior importância para a região, que é 
a irrigação de mafs de 1 milhão de hectares. Qual 
a influência deste programa de irrigação no pro
grama de produção de energia? Na vazão do rio 
São Francisco o que isso representará. por eXem
plo, em prejuízo para a produção de energia? 
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O SR. JOSÉ CARlOS ALELUIA - 0 rio São 
Francis_co, como disse, tem uma vazão regula
:rlzada da ordem de 2 mil metros cúbi5=os§or 
s~undo. Hoje, no Lago de Sobradinho, entre eva
Põração e irrigação, p€:râernos aproximadamente 
250 metros cúbicos por segundo, o que repre
senta uma diminuição de água. Uma grande parte 
desta água é decorrente da evaporação. Mas o 
programa de irrigação é uma preocupação do 
setor, nós não podemos esquecer. Não porque 
sejamos daqueles _que entendem que o rio São 
Erancisco é um rio com _l,lma única voçação, a 
de gerar energia elétrica, mas temos que reco
nhecer que a primeira providência, a primeira utili
zação desse r_io, que não aquela natural, dos ho
mens que moram em suas. margens e que apro
veitavam a enchente e a vazante_ para a pesca, 
e para se alimentar, e para transporte e navegação; 
como via de penetração, mas a primeira interven
ção maior das instituições públicas no rlo nós 
temos que reconhecer que foi para a geração 
de energia _elétrica. Hoje _existe ~nstalados no rio 
São Francisco, tanto em Sobradin_hp quanto no 
compleXO de l'ãulO Afonso, e agára~ em Xingá 
e em ltaparica, um património que é nacional. 

Mas temos um ponto de vista de que as águas, 
sejam do rio- São Francisco ou de outros vales 
-mas vamos nos referir mais ao do_ São Fran
cisco, ao qual estamos ligados, seja pelo nome, 
Seja peJa principal fonte de produção - devem 
ser usadas da forma que trouxer melhor benefício 
para a qualidade de vida do povo da região. Não 
nos opomos ao aproveitamento da água do São 
Francisco para a irrigação, mas temos que deixar 
claro para a sociedade que isso tem que ser c_om
patlbilízado. Nesse sentido foi que se criou reCen
temente, por pOrtaria interministerial um grupo 
para analisar em conjunto, com o Programa Na
cional de Irrigação, quais os efeitos do Programa, 
que desses 1 milhão de hectares prevê 600 ma 
hectares no Vale do São Francisco, quais os efei
tos sobre a geração de energia elétrica, ou seja, 
de que forma se vai compatibilizar; porque a irriga
ção no Va1e, além de usar a água, que nem toda 
ela retoma à calha do Rio, utiliza energia elétrica. 

Portanto, a preocpuação de V. Ex" é também nos
sa e do Ministro. Ternos que equacionar e não 
pafã( á programa. Ao -que a Chesf se opôs, e 
que até o momento não tem por que mudar de 
posição, é urna eventual transposição das águas 
dO SãCi Fràridsco para Outras bacias, porque aí 
l 00% da água retirada não retorna à calha do 

- fio; POrtanto, esse é um projeto que, primeirO que 
tudo, entendo não muito necessário na medida 
em que existem J;irarides extensões de terra, no 
Vale do São Francisco, irrigáveis, portanto, é essa 
questão da equação irrigação /energia elétrica. 

__ Gosüirla ainda, se V. Ex"s me permitissem,- de 
lembrar que todas aquelas medidas que visam 
aumentar a produção da agricultura estão direta
rnente ligadas à produção de energia elétrica, seja 
através dos fertilizantes que usam o petróleo, seja 
através da energia elétrica, com a irrigação, seja 
através da utilização de tratares que usam energia. 
Hà sempre um conflito, em qualquer sociedade, 
entre a evolução do consumo de energia e a ev_o
lução da produção agrícola, conflito esse que tem 
que ser administrado de forma corno está sendo 
enCarado, Com a concorrência do conhecimento 
e dos interesses dos vários Ministérios. 

• ' 
\ 
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O SR PRESIDENTE (José !lgripino) - Con
c;edq ~ palavra ao Sen~dor Man_sue.to de L<Nor~. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - Sr. Presi
dente, vou ser breve. Realmente a questão é muito 
importante, mas a hora já está avançada. Gostaria 
de perguntar ao ilus_tre Presidente dª Ch~sf como 
se encontra a Usina de Moxotó, V. s~ r:tão. falou 
nela, e se não tivesse sido danificada e n~o tivesse 
condenada a parar seria um suporte nesse supri~ 
menta de energia. Oueria saber como é que está 
essa situação e se ainda há possibilidade de recu
perá-la. 

O SR JOSÉ CARLOS ALELUIA- F oí identifi
c~do pelos engeryh~QS_<_I.~ __ Çhesf, maS que não 
tiveram um diagnóstico nacional para a doença, 
uma ocorrência de uma região álcali agregada 
no -concreto da casa d_e _máquinas de Usina de 
Moxotó. Tão JoQo assumiu o Ministério e tomou 
conhecimento _da ql!estâo o Ministro, seguindo 
-~-sua política de tomar as coisas do conhecimento 
_púJ?lic9_; d_eferminou qu~ reunísse~os a imprensa, 
na: sua presença, para apresentarmos a reál situa
ção da Us1na de Moxotó, que é uma usina onde 
térfiOS instalados 4 _geradores com !:Z!paddade 
instalada-de 44Õ- meQawatts. O que ocorre na 
usina é que com a reação álcali_ agregada e na 
presença da umidade, o concreto aumenta c;le 
volume, e esse aumento de volume, maior do 
que o aumento natural decorrente da variação 
de temperatura, tem provocado deformações na 
caixa espiral, onde estão instalados os geradores. 
Esta deformação faz com que as paletas da turbi
na rocem na caixa espiral, o que requer, primeiro; 
uma constante manyt_enção. A usina, realmente 
tem ·um processo de deformação progressiva pa
ra a qual não existe nenhum remédio conhecido 
e; pOr isso, devemos conviver com ele. Fízernos 
uma monitorização doS movimentos da massa 
de concreto -:- que é progressiva, como disse 
-_de modo a aCOJllpanhar a e!':olução, que não 
compromete a estabilidade da barragem, nem 
a A_a casa de máquinas, mas que compromete 
a capacidade de geração. 

Hoje estamos, poderíamos dizer, com uma re
dução de possibilidade de colocar carga nos gera
dores da ordem de 10% por máquina e, como 
média, temos uma das máquinas paradas sempre 
realinhamento. Toda vez que a caixa se deforma 
temos para que desmontar a m_áquina e remon
tá-la numa nova posição. Graças à competência 
do nosso quadro téc:nico, temos conseguido con
viver com essa dificuldade. Hoje, após consul· 
tãrmos diversos escpert em movinlentos de çon
creto, identificamos_ a existência no Canadá de 
uma usina que_ sofre deste_rnesmo mal, e também 
tem sido possível conviver com ele~ lá no Canadá. 
Nossos técnicos têm trocaciõ constantemente ex~ 
periências com os técnicos do Canadá e a nossa 
expectativa é de que possamos conviver por mais 
algum tempo -talvez 1 O anos, quem sabe -
chegaremos à pr6xima vida útil esperada do em
preendimento. Hoje, a única providência efetiva, 
que está sendo tomada, é através de um modelo 
matemático de deformação em massa de con
cretO, com variação de_ volume dessa massa, nós 
concluímos que seria possível recuperar um pou· 
co:a forma das caixas, dos blocos de concreto, 
através da reabertura das juntas, Estamos fazendo 
um trabalho verdadeiramente de marmoraria, rea
brindo as juntas que unem os blocos, onde estão 
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instalados os geradores, no sentido de tentar recu
perar um pouco a forma original, porque, se a 
deformação for mantida, num determinado mo
mento não poderemos mais ajustar o gerador 
como está sendo ajustado .. 

A previsão, eu diria que em termos de ano, 
é imprevisível; há estudos que indicam que pode
remos operar por mais de 10 anos, mas não posso 
garantir isso, porque é umJenômeno em estudo. 
E conveniente dizer, para evitar que se diga que 
foi uma imperkia da engenharia que exe<:utou 
o empreendimento, que na oportunidade foram 
feitos estudos por institutos nacionais de enge
nharia civil que comprovaram que não haveria 
reação dos agregados com cimento, reação essa 
que passou a ser conhecida nos últimos sete ou 
oito anos, através de pesquisas realizad-as e atrã
vés do aparecimento de problemas em algumas 
pontes nos Estados Unidos. em algumas barra~ 
gens como e_sta que mencionei, no Canadá. Não 
que a reação ·do agregado seja uma coisa nova, 
mas a reação com o tipo de agregado que usamos 
é uma coisa nova 

Portanto, Senador, até hoje não perdemos ne
nhum quilowatt/hora por conta da Usina de MoKo
tó, inclusive porque ... 

O SR. MANSUETO DE L'.VOR- Ela está fun
cionando em plena capacidade? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELJJIA - Não, está 
funcionando com urna redução da ordem de 
10%, mas significa que nós usamos 10% menos 
de água. As águas que passam em Moxotó vão 
passar depois em Paulo Afon::m (, D- e lU; ou nã~ 
passam em Moxot6 e vão passar em Paulo Afonso 
lV. De modo ~ue podemos, no nosso despacho 
de carga, ub11Zar sem perda, hoje, de eficiência 
da água, porq.ue das usinas do complexo de Paulo 
Afonso, a que tem maior eficiência no uso da 
àgua é Paulo Afonso (V, e a_s águas que passam 
~m Paulo •4Jonso !V P.âo passa.rn em Mcxotó. 
. Então~ Mo~~ ainda não é responsável ~ pode

na ser, se estivessemos com_ um déijcit 4e ponta; 
o nosso déficit hoje é de água. Portanto, o fenô
meno de Moxotó não é um fenômeno associado 
ao problema que estamos discutindo, 

O SR. MÀNSUETO DE W\VOR- Como é esta 
história, Presidente, dessas turbinas para Xingá? 
Já estão mesmo compradas e há _vários anos 
depositadas na França? Isso é verdade? Não há 
o perigo dessas turbinas se tomarem obsoletas, 
quando a Barragem de Xingá estiver pronta para 
seu assentamento? 

O SR. JOSÉ CARl-OS ALELUIA - Em 1982 
- mencionei, de passagem - o setOr elétricO 
assinou alguns contratos internacionais de com
pra de equipamentos e um deles foi o que chama
mos "Consórcio de Xingó". Esse Consór'cio prevê 
compra das máquinas para a Usina de Xingá e 
uma grande quantidade _de equipamentos para 
o sistema de transmissão. Esses eqUipamentos 
e essas máquinas foram compradas e o País rece
beu, em contrapartida, um crédito paralelo em 
marcos, que é uma operação com a Alemanha 
que não foi entegralmente usada no setor elétrico.' 
Não ten_ho conhecimento de ter sido aplicado na 
CHESF. Estas máquinas foram compradas, mas 
não foram fabricadas. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR - Otier dizer 
que a CHESF serviu digamos assim, de chamariz, 
de ponte? 

<niR~JósE c:ARC6s ALELUIA - o setor 
elétrico fez algumas operações que serviram para 
a captaçãC? de recursos. Esta é uma realiP~de. 

· O SR. MANSUETO DE L'. VOR- Mas se esses 
recursos tivessem sido aplicados em obras para 
a geração de energia, teríamos ainda esse racio· 
namento hoje? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não tenho 
exatamente uma comparação -orçéllmentária Pã.ra 
dizer qual o impacto orçamentário desses recur
sos. Sei que são recursos importantes que pode
riam ter dito aplicados. Infelizmente, não fiz a si
mulação para saber que impacto esses recursos 
dariam no orçamento da CHESF. A operação 
hou_ve; quanto à preocupação de V. Ex" de que 
as máquinas venham a ficar obsoletas. eu posso 
tirâ-la da mente de V. EX 

O SR. fv\ANSUETO DE:-UWOR -_Há quantos 
anos estão lá? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Nâo estão 
fabricadas. Compramos em 1982, mas sÓ agora 
estamos fazendo os teste~ de modelo reduzido. 
Portanto, as má<Juinas vão_ ser fabricadas ainda· 
·nós fJZemos operaçâo comerdal e a _ _fabricaçã~ 
é posterior. Essa parte técnica está preservada. 

O SR. MANSUETO DE L'.VOR- Então, essa 
in!ormação de que estão_ depositadas e prontas, 
nao é verdade? 

O SR. JOSÉ <:AiaOSALELUIA-Não é verda
de. Estão_compradas. 

O SR. MANSUETÓ DE: LAVÓR __:_ Elas estão 
compradas, mas vão ser fabricadas ainda agor_çq 

O SR. .IOSÉ CARLOS ALELUIA-Vão ser fabri
cadas e, agora, autorizei a viagem de engenheiros ºª q-t,f:SF ao exterior, oara acomoanharem os 
testes de modelo das máquinas, qu~ venhaffi ain
da a ser produzidas, 

O SR. MANSUETO DE L'. VOR- O Xíngó real
mente não causa de_~a1ojamento ~_até posso con· 
cardar que os efeitos dos custos sedais doXingó 
são reduzidos, quase nulos. Agora, Jtaparica foi 
de um impacto tremendo do ponto de vista social, 
naquela região, e a CHESF ainda não satisfez 
totalmente a população da área Estou sabendo 
que realmente está havendo esforço neSse senti
do, está havendo entendimento, negociação, ma_s 
basta ver que a populaçã_o da cidade e daquelas 
ilhas de Belém do São Francisco ainda estão to
das sem um entendimento, para saber como fi
cam as indenizaçôes. Então, a pergunta é esta: 
é necessário consúuir mais duas barragens entre 
ltaparica e sobradinho, segundo V. S' citou ai? 
Essa duas barragens terão tremendos impactos 
sociais iguais ou mais graves do que a Barragem 
de ltaparica, principalmente para PemambtJco? 
A Bahfa, penso que não, porque tem mil outras 
alternativas, mas para Pernambuco, temos real
mente na margem do São Francisco um futuro 
para õ Estado. Não há outro. A Região da Mata 
é uma- região esclerosada, ultrapassada, defici
tária, que pouco paga aos usineiros para produ
zirem açúcar - hão- pata comprar açúcar, mas 
para produzir. Como é que vai ficar, então? Se 

construídas essas duas_ barragens, se elas são es
senciais para assegurá!' é fornecimento de energia 
futura, gostaria de saber se_a CHES.f já est.áprovi
denciando para que os impactos sociais sejam 
menos do que foram em ltaparica, que até hoje 
foram resolvidos? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -'-- Senador, 
este aproveitamento de 55m entreJuazeiro e Be
lém, para os quais estamos estudando os eixos 
que pode~ ser em lbó ou Belém, Pedra Branca, 
são aprovettamentos que dentro da atual orienta· 
~~o: do Mini~ério das Minas e Energia, só serão 
tnJcJados apos uma negociação corn a comuni
dade. O que es.tamos tentandO fazer em ltaparica 
neste esforço tão grande, é provar à comunidade 
que uma hidrelétrica pode ser um progresso so
cial para a região. 

O SR. MANSUETO DE L'.VOR - Mas não 
cr -é~ Em nenhuma parte foi; Paulo Afonso, por 
exemplo, não é. Sobradinho não esW. sendo. E,la 
pode ser progresso para outras regiões, mas para 
os agricultores que perdem suas terras,_ nunca 
foi e nem será_. Nunca se viu um desalojado -de 
qualquer obra dessas do Governo, _rlem me;sino 
pela Codevasf progredírem soc:ial e econOmica
mente. Nunca encontrei! Os de Sobradinho, todos 
foram para a p_iôr; não tenho nenhum dado q1,1e 
me leve a dizer que aJgum indenizado da CHESF 
- p_equeno, é claro; não os grandes - tenha 
melhorado socialmente. -Conheço milhares deles. 

Reconhe:ço a necessidade do_ aproveitamento 
de toda a c_apacidade hidrelétrica_dQ_rio São Fran
cisco e, embora ache que a solução d~ problema 
energético no NQr(ieste não se concentra só aí, 
mas reconheço que é a principal fonte. Depois 
teríamos que, esgotada essa capacidade, recorrer 
à energia hidrelétrica de outras regiões se bem 
que haja os problemas de queda das tr.an.smis· 
sões, para os quais parece-me que só agora se 
vislumbra a solução com essa nova descoberta 
anünciada, mas isso é para o ftlturo. ,M~, ·de qua!
quer maneira, nas transmissões a longa distância 
há uma perda sensível da energia, e então, quanto 
mais distante, mais prejuízo, mais perda. Em todo 
caso, a questão posta é a seguinte: se tem que 
se aproveitar a capaddade do rio São Francisc~ 
teria que haver uma longa negociação desse pro
cesso social, que tem sido traumático em Sobra
dinho e continua sendo em ltaparica. E se eSsas 
duas barragens, que vão ser feitas numa região 
populosa, de grande aproveitamentp agr(cola, 
tanto do lado da Bahia, como do lado de Pernam
buco, principalmente Pernambuco, é clafQ que 
vamos chegar a este dilema: OU_$f! atr:asam essas 
duas barragens ou se vai criar mais um problema 
so_cial terrível, como os_éli.Qteriores de-So_bradinho 
e de ltaparica estão _sendo. 

Como é que se compatibiliza isso? Como é 
que vai ser? Está havendo já um trabalho ou, 
pelo menos, uma consciência nesse -~entido?_ 

O SR. JOSÉ CARl-OS ALE[(JIA - Senador 
temos um estudo detalhado do impacto ambien~ 
tal decorrente da implantação das várias alterna
tivas de eixo de barragem nessa área. No entanto, 
entend~!Tlo_s que temos que, primeiro, mostrar 
ação de viabilidade e de recomposição da vida 
das pessoas ho Projeto· Itaparica. V. f:x!' meneio
~~Paulo Afonso e Sobradinho. A orientação polí· 
tica do setor era completamente diferente da que 
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estamos fazendo hoje. V. Ex" menci_onou que não 
registrou nenhum-·caso de pessoas, lavradores, 
trabalhadores rurais que tenham melhorado de 
vida em Sobradinho. Mas em ltaparica, Senador, 
V. Ext pode ter certeza de que a nossa intenção 
é de que o trabalhador que não tem terra, de 
que o trabalhador que não tem casa, possa passar, 
a partir do Projeto ltaparica, a ter uma terra com 
a irrigação implantada, com a anergia elétrica, 
a ter uma casa, a ter escola para o filho, ou seja, 
o setor elétrico está fazendo na região - e eu 
gostaria que V. Ex~ nos desse a honra de conhecer, 
com mais detalhes, a obra que estamos implan
tando naquela região, porque sei da grande vincu
lação de V. Ex' c6m a região. A nossa intenção 
é a de que, a partir da demonstração da viabilidade 
de se fazer um empreendimento hidrelétrico res
peitando o homem, possamos iniciar, após a con
clusão de ltaparica, a discussão. Não as obras, 
mas a díscussâo- com as comunidacles a serem 
afetadas, com as lideranças, com V, Ex", dare
gião, para que, juntos, tomemos a decisão de 
fazer ou de não fazer o empreendimento, 

O SR MANSUETO DE LAVOR - Quero, in
duisve, registrar aqui, poi' uma questão de justiça, 
os progressos havidos nesse setor. Realmente, 
a situação está bem diferente da situação anterior 
de Sobradinho. Os trabalhadores estão satisfeitos 
com as negociações e com a perspectiva de reas
sentamento. Isto quero registar, porque estamos 
aqui para fazer justiça e não queremos fazer qual
quer crítica gratuita em tomo do assunto. Agora, 
preocupa-me porque até hoje, realmente, aqueles 
municiplos diretamente atingidos, mas uma par
cela daquela população de Belém para cima ainda 
não teve esse cantata que tiveram aqueles traba
lhadores de ltacuruba para baixo. Esses sim estão 
com perspectiva de reassentamento. Mas os pro
prietários daquelas ilhas de Belém para cima, ain
da não têm uma perspectiva, não houve nenhuma 
negociação da CHESF. ~s a questáo não é esta; 
a questão é s6 de como compabbilizar esses pre
juiios sociais, esses custos social_s ·que são altíssi
mos, com a necessidade de u_tflizar-se toda a ca
pacidade do rio São Francisco, até porque sabe
mos que Estados como o Piauí, que só conso
mem hoje 2,2% do consumo total do Nordeste, 
têm o direito de progredir. Rio Grande do Norte, 
por exemplo, que é o Estado do nosso Presidente, 
o Senador José Agripino, só consome 3,8% e 
tem o direito de se desenvolver, de montar o seu 
parque industrial. Então, tem que haver energia 
para tudo isso. 

Agora, vem uma questão que eu ia levantar 
e que V. EX' i'ealmente levantou, mas que não 
respondeu: como compabbilizar, realmente, a ne
cessidade de utilização da água na produção da 
energia elétrlca e o Proiile? V. EX' fa1ou, mas não 
respondeu. Disse que está havendo estudos sobre 
isso. 

Ora, essa proposta do Presidente José Samey, · 
de irrigar um milhão de hectares. a maior parte 
deles no Vale do São Francisco, foi feita em Petro
lina sob o aplauso de todos nós; queremos exigir 
isso do Presidente José Sam_ey, Se bem que o 
Proine vai num ritmo tão lento, que para execu
tá-la no mandato Sam_ey, Sua Excelência preci
saria ter um mandato igual ao de D. Pedro II, 
qUer dizer, seriam nece_ssários cerca de uns 50 
anos de mandato para irrigar os 600 mil hectares, 
ao ritmo do que se _tem feito até hoje. Então, 

há uma necessidade de acelerar o Proine, mas 
é preciso saber se vai ter água, porque água da 
irrigação não volta para o rio. Preciso saber como 
vai se compatibilizar essa necessidade do aprovei
tamento da água na energia elétrica, para não 
haver colapso nem racionamentos, e como se 
vai cumprir essa palavra do Presidente de irrigar 
1 milhão de hectares, a maior parte deles Já no 
rio São Francisco, e já tendo um Proine que prevê 
isso. 

Esses estudos não têm ainda nenhum resul
.tado prático? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Fizemos 
éSI:Udos preliminares. Estes indicam uma redução 
do volume de água do rio São Francisco. Se admi
tirmos que eSses 600 mil hectares sejam todos 
eles implantados a montante do complexo de 
Paulo Afonso, ou seja, que a água que venha 
a ser usada para irrigação - que retoma uma 
parte- seja reduzida da disponibilidade para ge
rar energia na principal fonte, que é o complexo 
de Paulo Afonso, poderemos ter redução de or
dem superior a 10% do volume de água, em 
alguns casos, mas, Senador, é importante que 
se veja o cronograma de implantação. 

Não há dúvida de que, se implantássemos, em 
1990, 600 mil hectares, teríamos um consumo 
que corresponderia a aproximadamente 18% da 
água do rio. Isto teria que ser equadonado com 
a aceleração de outras obras. É esse estudo exata
mente que está sendo feito. 

O SR MANSUETO DE LAVOR - Minha per
gunta é esta: v. s• tem hoje dados que indiquem 
a compatibilização entre a produção de energia 
do rio São Francisco, capacidade total, presente 
ou futura, e o cumprimento dessa meta do PROI
NE? Há compatibilização? I:: possfvel as duas·coi
sas? 

O SR JOSÉ CARLOS AlELUIA - Para isso 
é necessário que aumentemos a importação de 
energia do Norte. Temos que encontrar a·equação 
através da importação do Norte, onde temos r~ 
servas maiores, ou seja, o plano do setor tem 
de ser adaptado ao programa real de irrigação 
que se _v_enha a implantar. 

O SR PRESIDENTE(José Agríp;no) - Con
cedo a palavra ao Senador Cid Sabóia de Car
valho. 

O SR. CIDSABÓIADE CARVAlliO-Gostaria 
de indagar a V. Sa. que produção a mais de ener
gia elétrica deveria ter a CHESF para evitar esse 
racionamento de energia elétrica no Nordeste? 
Que· produção a mais deveria ter a CHESF para 
que _esse racionamento não fosse (fora do micro
fone). 

O SR JOSÉ CARLOS AlELUIA - O~ défictl 
de...energia do Nordeste para 87, ao qual nos esta
rrros-referirido, é de 570 megawatts médios mês. 
Teriarnos qUe- ter 570 megawatts médios mês 
para cobrir o déficit. 

O SR CID SABÓIA DE CARVALHO - Outro 
detalhe importante é que esta Comissão deve 
também averiguar as causas e os efeitos do rado
namehtó" de energia elétrica nos problemas de 
ordem econômica, etc. Pergunto: a CHESF se 
dispôs a fazer algum estudo para todas as áreas? 

·oSR.JOSÉCARLOSALaulA-Temos, feliz-
mente - digo felizmente, porque não seria uma 
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boa experiência- pouca experiên~ia neste nosso 
País com racionamento. Na CHESF não temoS 
nenhuma. O Nordeste nunca foi submetido a um 
racionamento em decorrência de falta de obras 
da CHESF ou de _açõ_es da ÇHESF. Portanto, a 
nossa primeira providência_ foi orientar as ·empre
sas que realmente administram o racionanlerito, 
que são as empresas estaduais de diStribuição, 
no sentido de_ administrar em conjuntO c::om Os 
industriais, procurando dar prioridade à preser
vação do emprego. Portanto, não temos, hoje, 
regiStro" de significãtiVa redução de emprego no 
Nordeste em decorrência do racionamento. Esta
rilos, hoje, cõin uiTl grupo de trabalho constituído 
pela CHESF, -pelo DNAEE, que é o responsável 
pela Comissão de Coordenação do RadonéiD'len
to, e pelas empresas estaduais, avaliando eXata
mente o impacto que o racionamento está trazen
do à economia, que, não tenho dúvida, é negativo 
e desagradável. 

O SR. é:ID SABÓIA DE CARVALHO- Pergunto 
se nessa expansão da CHESF há planos de menor 
monta,-Planos menoS expressivos mas de procfu: 
toras de_ energia elétrica que possam começar 
a funçiqnar com mais rapidez, como, por exem
plo, (fora do microfone) ... há possibilidade de 
quaisquer usinas térmicas? N_ão há mais possibi
lidade de o Brasil usar Õutro_ tipo de energia cjue 
não seja através da utilização da água? 

O SR JOSÉ CARLOS ALELUIA- Por deten:ni
nação-do MiniStro, fizemos, num tempo que pode
mos considerar recorde, em dois meses, uma 
concorrência nacionaJ e intemaclonal, que come
çou com a consulta a 43 fornecedores de usinas 
térmicas, e_ redundou no recebimento de 25 pro
postas e conVergiu--na Seleção preliminar de 4 
possíveis fornecedores de usinas térmicas a curto 
prazo. Esse estudo fÕi conCluído e estará sendo 
por nós encaminhado à ELETROBRÁS na próxi
ma semana Respondendo de forma mais concis-a 
a V. Ew. é possível comprar-se usina térmica para 
operar em dezembro· ou novembro deste ano, 
refOrçando, assim, as CondiçõeS de 1988, mas 
é ne_c_essário ___ que nós, como homens; públicos 
que estamos envolvidos nesta questão, tenhamos 
a consciência de que as usinas podem chegar, 
a hidrplogia ser favoráve~ e elas não gerarem ne
nhum só quilowatt/hora. Aí a decisão é: espera-se 
ou compra-se? Essa decisão terá que ser tomada 
nas próximas semanas. 

O SR CiD SABOIA DECÁRVALHO - Sea 
parte hidrelétrica funciona normalmente, não há 
essa necessiclad~. 

O SR JOSÉ CARLOS AlELUIA - Se estivés
semos com tiro programa de obras que previsse 
a entrada em operação das obra_s a que me referi, 
em·Jtaparlca, interligaçãO, etc., não haveria ne_ces
sidade de complementação térmica. Tanto é cjue 
o nosso parque térmico, para V. EX' ter uma idéia, 
no mês de maiço gerou mais energia elétrica 
em- toda a sua história. Era um parque que ficava 
patada, era um parque que gerou apenas algu
mas hol'as de alguns perío~os na hora da ponta. 

Porfu~~._esSaS -uSinas ténnJcaS..têm uma va.rrta
gem. São usinas modu1adas em 20_e 25--nl_E:g-a
watts_e_colocadas em çontaln~.rs, são J9ts, que 
vêm montados em uma caixa e podem ser_facil
ffientê- transportáveis para outrãs regiôes, coi:no, 
por exemplo, o Norte, onde existem vários siste-
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mas não interligados. Então, nossa intenção é 
negociar junto com a EL.ETROBRÁS e o Minis
tério -- estamos trabalhando neste sentido -, 
para que possamos fazer algumas aquisições de 
térmicas que possam ajudar o setor, no Nordeste, 
em 88, e estar disponíveis para ·a ano de 92, qtie 
também há dificuldades previsíveis, e, depois pos
sam co·:rtribuir no Norte, ou em qualquer lugar 
do País onde venha a ser necessária complemen
tação térmica. São usinas mõveis. Póde ser que 
tenhamos que tomar essa d~isão, que está sendo 
encaminhada por esses dias. 

O SR. CID SABÓIA DE ÇARVALHO -Agora 
pergunto: esse problema de variação de energia, 
de 210, 120, esSe-upo-deTomecrmento, essa falta 
de uma_ padronização nacional .não aume:nta _o 
custo eco_nômico de algum modo? Aparte econó
mica não se_ toma mais grave no caso dessa dife
renciação? Uma unificação resolverta alguns dos 
problemas de orde.m secundária, reconheço. Não 
entendi por que essa diversifiçação? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - A origem 
da minha expertência profiSsional é o trato com 
o consumidor. Sou um profissional que trabalhou 
durante vários anos na empresa distribuidora, ou 
seja, tratando com esse tipo de problema. O setor, 
hoje, entende que deveremos fazer o investimento 
numa época em que tenhamos condições para 
estabelecer no País uma única tensão. ~ uma 
dedsão que envolve um esforço de inv:estimento 
muito grande, que nosso País, talvez, não estivesse 
em condição de fazer neste momento. 

OutroS países desenvolvidos já o fizeram e acr~
dito que teremos que fazer em detennina_do mo
mento, tanto pelo ponto de vista da empresa de 
serviço público quanto pela produção industrial 
dos aparelhos eletrodomésticos; etc. É uma provi· 
dência que terá que ser tomada como foi, no 
passado, a padronização de freqüência. É uma 
providência que envolve um esforço de investi
mento muito grande. Recordo-me, quando era 
Diretor -de Distribuição da Corilpanhia da Bahia, 
fiz um esfqrço muito grande para mudar a tensão 
de uma praça. Não consegui, porque as pessoas 
quedam que indenizássemos os seus aparelhos 
eletrodomésticos. É uma tarefa de gigante que 
um dia terá de ser enfrentada. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Volto 
a cumprimetar o Dr. José Carlos Aleluia pela con· 
tribuiÇão que deu a esta _CPI, tanto_ no que se 
diz respeito ao conteúdo de sua exposição, quanto 
à concisão, ao pragmatismo e à sicerldade de 
suas respostas. Concedo a palavra ao segundo 
expositor, o Presidente da Eletronorte, Dr. Mígue! 
Nunes. 

O SR. .MIGUEL N(fN.f;;S- NoJ?re Senador José 
Agripino, Senador Jutahy Magalhães- Relator 
desta Comissão, Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
Dr. Getúlio Lamartine- Diretor-Gera1 do Dnaee, 
aqui presente, Dr. José Carlos Aleluia, Colegas 
do setor,Diretores da Eletronorte e Diretores da 
Chesf: -

Inicialmente devo manifestar a minha satisfa
ção de poder estar aqui prestando esclarecimen
tos sobre uma questão que tem um interesse 
aucial para a Região Nordeste. Qostaria, contudo, 
que a minha presença nesta Casa se desse em 
condições diferentes, que aqui estivéssemos tra
tando da C!?nstrução do ft.tt!,lfO e não do exame 
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de um problema que, como disse, nos atinge 
profundamente. 

O Dr. José Carlos Aleluia abordou, com muita 
proprtedade e de forma extensa, a questão que 
hoje estamos vivendo na Região Nordeste e, par
cialmente, na área de atuação da Eletronorte, em
bora em um dos Estados também do Nordeste. 
Não é minha intenção alongar-me em exposições, 
mas não poderia deixar de citar, rapidamente, co~ 

____mp a nossa_ Empresa, coni.o a Eletronorte contri
buiu nessa questão relativa ao Nordeste. 

A Elctronorte é uma empresa jovem. Fõi Criada 
em 1973 e instalada em 74 - tem, portanto, 
hoje, 13 anos de vida- com a grande missão 
de investigar, de estudar e projetar a construção 
de usinas na RegiãO Amazônic:a e transmitir essa 
energia- quer para sua área de concess.ão, quer 
para outra_s á_reas-limítrofes ou áreas que neces
Sitarão de energia no futuro. 

V. Ex" sabem que temos, na Amazônia, um 
grande potencial hidrelétrico a ser aproveitado. 
Do meu ponto de vista pessoal, posso afirmar, 
cOrTfo -Pfe5idenre--também da Eletronorte, que a 
Erripresa participa dO entendimento de que este 
potenCiar fiãO-deve ser desprezado. Devemos 
aproveitá-lo, porque representa uma grande van
tagem comparativa em relação a fontes energé
ticas e enl relação a outros, países. 

Gostaria, portanto, de me referir, rã.pidamente, 
à questão a_tual do racionamento, como estamos 
participando, para atender ou tentar minorar a 
profundidade do racionamento na Região Nor
d~te, e finalmente, nos referir a possibllidades, 
a médio prazo, de c:omo se vjsuali~ o atendi~ 
mento, quer da nossa Região, quer da Região 
Nordeste. 

Se o nobre Presidente me permite, pediria ao 
nosso Diretor de Operações, o Dr.lsldoro Lechu
ga, para apresentar uma sérte de transparências 
-. são 5 ou 6, são simples - que retratam, de 
forma visual e muito fácil de entendimento, como 
estamos hoje, contribuindo para atender ao mer~ 
cado do nosso sistema interligado. 

Enquanto o Dr. Lechuga se prepara, ainda 
adianto __ que a_ Eletronorte atende a 7 Estados da 
Amazônia e a 2 Territórios, e está, na sua parte 
leste, umbUicalmente ligada à Companhia Hidre~ 
Jétrica do São Francisco, à qual pertenço, sou 
engenheiro, e esse cordão umbilical foi realizado 
ainda em 1981, quando a_ Chesf, dentro de _um 
programa do setor elétrico de redução do consu
mo de derivados do petróleo, construiu wna linha 
de transmissão desde_ QS seus rios, do rio São 
Francisco, até Belém, uma linha com mais de 
mil quilómetros de extensão, que, como diss_e 
o Dr. J.osé Carlos Aleluia, produziu, naquela oca
sião, uma economia diária de 1 O mil barris de 
petróleo. Portanto, a nossa união com a Chesf 
se estabeleceu desde aquele instante em que ela 
socorreu a nossa _área de concessão, e hoje, esta
mos totalmente empenhados não em socorrê-la, 
e sim, dentro_ do entendimento de que somos 
empresas-irmãs e de que temos um futuro de· 
participação no atendimento do Nordeste, muito 
_expressivo, como poderá ser visto ao longo dos 
debates ou ao longo, ainda, da nossa exposição. 

O SR. ISIDORO LECHUGA (ExposíÇão fora do 
microfone, totalmente inaudível.) (transpa
rências.) 
- Em face da graVidade da situação do Nordeste, 
esforços concentrados da Eletronorte, _da Chesf, 
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coordenados pela Eletrobrás, permitiram que [os
se modifLcado _o_sistema de transmi:ssão, evidente~ 
mente com acentuado risco de coofiabilid~de_d6 
sistema na visão,--permitindo- qUe enviássemos 
mais de 180 megawatts para o sistema da Chesf, 
faz;endo wn total, então, de 390 megawatts. 

Ess_a contribuição_ foi possível em face _a uma 
sêrte de estudos realizados pelo setor, com retira
da de equipamentos, de reatares, permitindo um 
fluxo maior, evidentemente COm uma razoável 
perda na qualidade do fornecimento, em termo 
de confiabllidade propriamente, em face dessa 
real situação do Sistema Nordeste. Essa energia 
que foi acrescid_., ortginou um acréscimO, tam
bém, ne~sas perdas, da ordem de 60 megaw-atts. 

Já a partir de marçO, cOm a implantação do 
racióifanieinto, raciOnamento esse da ordem de 
15%, tanto na área da Eretronorte, desde Tucuruí 
até Marabá, e no Maranhão, como era geral esse 
racionamerito, a sua çontribuição para o Sistema 
Nordeste, esta fatia aqui em verde corresponde 
a um acrédmo de mais 92 megawatts, decor
rentes do racionamento na área da Eletron_orte, 
que também é enviaclo para o Sistema Nordeste, 
perfazendo um total de 482 megawatts; 

Além dessa contribuição ... 

O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO - Só um 
momento. Quer dizer, o que se economizoU no 
Norte foi jogado para_ o N<?rdeste? -

o SR. IZIDORO r.i:CHUGA~-- Na realidade, 
não é bem_uma economia. Foi um racionamento 
implementado no Sistema Norte e no Sistema 
Nordeste, quer dizer, essa parte do radonamento 
é contribuíção da área da Eletronorte. 

Posteriormente, ou melhor, antes mesinO da 
decisão do racionamento, foi determinado, tanto 
à Chesf quanto à Eletronorte, que colocassem 
em operação as suas unidades térmicas. 

Em São Luís,temos duas unidades que podem 
gerar 100 megawatts médios, as duas, e até o 
momento, temos a metade disso aqui operando, 
podendo, provavelmente no principio ainda deste 
mês, até meados deste. mês, colocai- a segunda 
unidade, o que dará 100 megawatts de contri
buição, podendo ir a 582 megawatts médios de 
contribuição da área Norte para a Nordeste. 

Esta, então, a contribuição que o Norte está 
dando para o Nordeste. Evidentemente que esse 
balanço, essa contribuição j~ fQi toda_ estudada 
pelo setor, como sendo um bloco de energfa do 
Norte e do Nordeste. Essas contribWções já foram 
consideradas para implementar um racionamen
to de 15%, quer dizer, o racionamento _está confi
gurando todas essas contrib_ulções. __ 

O SR. EDlSON LOBÃO- Quando Se dii Norte, 
entenda-se basicamente Maranhão. Não é isto? 

O SR. ISIDORO LECRaGA- Não, quando se 
diz Norte, entenda-se a área de atuação da Eletro
norte: Maranhão e o sul do Pará, este praticamente 
compreendido por todos os atendimentos que 
dertvam da Subestação de Marabá, que é a própria 
cidade de Marabá, entra também a- Vaie do Rio 
Doce, e mais algumas cidades que são atendidas 
pela CELPA também naquela área. (Transparên
cia.) 

Esta repreSeritação gráfica é praticámente uma 
·repetição daquilo que dissemos. Seria a_ gefação 
de Tucuruí. Temos enviado para a CHESF, da
quilo que se produz em Tucuruí, 30%, pratica· 
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mente 500_ megawattS-mé-dios. Em termos da 
participação no mercado da CHESF propriamen
te, os 15% que estão racionados, aquilo que é 
atendido pela CHESF e aquilo que é a contri
buição de Tucuru(, já enfocando o mercado 
CHESF propriamente dito._ 

O SR. - Ontervenç~o- fora do 
microfone. Inaudível.) 

O SR. ISIDORO l!;_CHUGA - Não, não tem 
a participação direta. (Transparência.) 

Com a duplicação da Unha_, essa participação 
da geração de_ Tucuruí, essa fatia_ em_ amar_elo, 
seria aquilo que poderíamos enviar para a CHESF: 
cerca de 1.000 ·megawatts médios, quase 45%, 
mais ou menos, d~quilo que seria produzido por 
Tucuruí, e corresponderia ao mercado da CHESF, 
uma contribuição de_29% de toda a geração que 
seria necessária ser atendida pela mesma. 

O SR. M[GUEL NUNES -Prosseguindo. Corria 
V. Ex"' puderam notar, a segunda etapa nos leva 
a uma contribuição de quase 30% do merç!:!do 
do sistema interligado, a partir- da construção do 
2-9 circUito. Direi o que-represerifã-eSSe segundo 
circuito em termos de desafio para a equipe técni
ca e a equipe administrativa da Eletronorte. 

Uma obra de engenharia, na suaJase.de execu
ção ftsica, pelo menos_ sob o ponto de vista nosso, 
de engenheiros, talvez seja a fase mais simples 
e mais fácil de executar, A parte mais diffcil e 
mais complicada é a burocrática; é a parte da 
luta diária que temos para assegurar os recursos 
para a exe_cução da obra; é a parte que corres
ponde ao trabalho também diário que temos para 
obter as autorizações e permissões governamen
tais, oriundas da burocracia do Governo, que é 
necessária. 

Esse segundo circuito tem 800 km de extensão, 
é uma obra em 500.000 volts -em 500 quilovolts 
- e está em nossas mãos para ser executada 
fiSicamente em 9 meses. 

Hoje estamos pratlcãmente a 8 meses da data 
marcada para a sua energização. O nosso crono
grama está previsto a nível de planejamento -
a nível de GCPs; "GC01 - pãra que· esteja con
cluída em final de março de 1988. 

A empresa está enVidando todos os seus esfor
ços para concluí-la em 28 de fevereiro de 1988. 
Os recursos para es-sa-obra são nacioriaiS e estão 
previstãs no bojo do PRS - Plano de Recupe
ração Setorial- que, como disse o nosso Com
panheiro José CarloS Aleluia, tem diversas fontes, 
mas duas são principais: uma delas são_ o& recur
sos provenientes do FNT, a outra, são recursos 
gerais que o setor está providenciando a captação 
junto ao Banco Mundial. 

Estamos em vias finais de entendimento com 
o Banco Mundial para liberação ainda este ano. 
A previsão é que, até o fmal de agosto, o Gov_emo 
brasileiro receba um financiamento do Banco 
Mundial, no valor de 500 milhões de dólares, que 
serão tornados pelo Tesouro Nacional e repas
sados para a Eletrobrás, para que ela capitalize 
as empresas do setor. Esses rec_ur_sos serão trans
feddos para as empresas a titulo de capitalização. 

Ainda hoje o Presidente da Eletrobrá,s, o Dr. Mário 
Blering, dava notícia desses entendimentos com 
o B~nco Mundial, sob o ponto de vista da sua 
líberação. Os entendimentos estão em fase final. 
Algumas exigêndas estão sendo feitas, exigências 
que foram -colocadas previamente, para que o 
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-Setor eis çurnprisse, e é poss(vel que, até o final 
deste mês, se tenha a liberação de urna parcela 
de 250 rnilhões_de_dólares. 

Considero de extrema importância que o fluxo 
_de recursos para essa linha seja mantido. Caso 
não sejam viabilizados nos prazos certos, o cum
primento dos prazos de construção poderá ser 
seriamente afetado. 

Devo ressaltar, contudo, que existe uma preo
cupação também cotidiana, que vem desde o Mi
nistro das_ Minas e Energia e vai até os técnicos 
qLie Vão executar a obra, no acompanhamento 
-dessas gestões, no sentido de se liber<)r, esses 
. recursos. -

Há dois dias, tivemos, toda a diretoria da Eletro
norte, uma reunião com o Ministro, esteve pre
sente o Dr. Getúlio Larnartine, que é testemunha 
da preocupação e da dedicação do Dr. Aurelíano 
Chaves no sentido de permitir essa liberação nos 
prazos requeridos. 

Quanto à motorização de Tucurui, hoje esta
mos Com os cronogramas correndo normalmen~ 
te. Também a sua execução dependerá do aperte 
de rec:.ursos e, para que isso seja necessário, -deve~ 
mos, no global, entre a linha de transmissão, entre 
as subestações necessárias para o sistema e entre 
a motorização acelerada e antecipada de máqui
riãs de Tucuruí, devemos investir aproximada
mente 400 milhões de dólares, dos quais 300 
milhões de dólares deverão ser liberados e pagos 
ainda durante este exero;::fcio. 

Portanto, é uma obra que, além da execução
física, exige uma verdadeira engenharia, no sen
tido de assegurar a viabilizar essa liberação de 
recursos. 

Pelo ·avançado da hora, talvez fosse mais produ
tiVo, Sr. Presidente, eu encerrar esta exposição 

- e me colocar à disposição, para responder a ques
tões complementares não abordadas durante os 
debates. 

D sR PRESIDENTE (JOsé Agripino) - Lou
vando a concisãO do pronunciamento, agradeço 
a V. SXI' contribuição, qu~ foi expressiva, exposição 
e a apresentação d_cts transparências, que foram 
muito-claras e deram uma significação muito bem 
id_entificada da particípação da Eletronorte dentro 
do programa de racionamento da energia ~létrica 
do-Nordeste. 

PasSando à segunda parte dos nossos traba
lhos, os debates, concedo a palavra ao Relator, 
o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Sr. Pre
sidente, SrS. Senadores, Dr. Miguel Nunes, aqui, 

_ nesta_::comissão, como já tenho repetido algumas 
vezes, estamos em busca das causas do raciona
mento, também dos aspectos legais que iremos 
abordar, mais especificamente a partir da próxima 

-semana, as conseqüerrcias do r_a.cionamento e 
aS medidas a curto e médio prazo, para evitarmos 
a repetição desse racionamento. Vamos também 
abordar, no desenrolar dos trabalhos da Comis
são, o pro&lema do modelo econôrnico. Outras 
queStões i_rão s~ndo levantadas pelos Compa
nheiros da Comissão, os Srs. Senadores , cada 
um -com o seu enfoque próprio, cada um com 
suas pergu-ntas, querendo alcançar determinados 
objetivos que, no cômputo geral. servirão para 
o Relatório Final. 

Sempre que chamamos aqui os depoentes é 
na busca dessas infOrmações. Não estamos pro-
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curando culpar ninguém. Queremos buscar os 
culpados daquilo que deixou de ser fe:i~o para 
_chegarmos a esta situação, não apenas no Nor
deste, como foi dito aqui_ pelo Dr. José Carlos 
Aleluia - t;ts_tamos_ procurando hoje a questão 
do _Nordeste~ _ÇQmo ta_mbérn o racionam~n~ que 
já esteve no_ Sul do País._~ poderá ser levado a 
outras_ regiões, por falta de dete_rminadas atitudes 
nos momentos próprios. 

Hoje o Dr. José Carlos Alel~Ji!'l_falou a r~speito 
do endividamento do País e do aport~ de dólares 
que, através do setor de energia, não ser'liram 
para atender as necess[Qades do Programa Ener
Qeticà do País. Esta pode ser -uma das causas. 
Com iss.o _estàmos chegando um pouco ao Obje
tivO desta COmiSsãO. 

Queremos_buscar- com_ o disse-, collJ muita 
ênfase, essas razões, essas causas do radona
rU_e_nto. Isso não impede que também busquemos 
algumas informações a respeito do futuro. Do 
somatório_ das indagações tiraremos as _nossas 
conclusões. 

Especificamente rel_acionada com a questão da 
_EJetronorte, farei a seguinte indagação: com o 

possível redirecionamento de _uma parte da ener
_gia atualmente cedida à Alumar para o Nordeste, 
isto atiado a outras medidas de geraçã.o térmica, 
informa-se que se poderia conseguTr o término 
do racionamento. O que V. S• pensa a respeito 
e quais as medidas que podem ser tomadas para 
viabilizar essa proposta? 

O -SR. MIOOEL NUNES ---R_obre-senador, so
mente para uma ftxação mais objetiva da questão. 
V. Ex indaga corno o fornecimento à Alumar ou 
a supressão do fornecimento ... 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)-Oreqi
recionamento de uma parte da energia fornecida 
atualmente à Alumar, somado ao problema da 
geração térmica que está sendo busca$, através 
de aquisição de usina.s flutuantes, e _o reaprovei
tamento de usina_s, corno a de São Luís, de Per
nambuco, da Bahia, de_ Carnaçari, se com esse 
novo rediredonamento poderíamos encerrar essa 
fase de racionamento ou não.-~~-

-·- O SR. MIGUEL NUNES- Não, não é suficiente. 
Como foi mostrado aqui, a nossa contribuição 
no status atual, ou seja, c::onsiderado o sistema 
gerador de Tucuruí, mais_ as medidas que na área 
de transmissão nos_ possibilitaram aumentar a 
transferência de energia para a Região Nordeste, 
mais o racionamento parcial que já se estende 
também para a Alumar, _considerando, ainda, o 
nível mâximo permitido para a continuidade_ do 
serviço, que hoje já está no seu ponto critico, 
tivemos, de certa forma, que diminuir_ as segu
ranças que temos em relação ao siste-ma interli
gado, para poder aumentar essa transferência pa· 
ra o Nordeste. Posso dizer a V, Ex' que todas 
essas medidas já fofam tomadas. Os niveis per
missíveis de transferência de energia para o Nor
deste, durante o ano de_1987, são aqueles que 
foram mostrados aqui: deveremos transmitir cer
ca de 500 megawatts médios para o Nordeste. 
Essa transferência de 500 megawatts médios para 
o Nordeste representa __ o volume do reservatório 
de Sobradinho, de cerca de 3,8% do reservatório 
por mês, ou seja, durante o ano de 1987 estare
mos transferindo para o Sistema Nordeste uma 
energia equivalente a cerca de 38% do rese!Va
tório de Sobradinho. -
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Outras medidas, durante o ano de 1987, não 
poderão mais ser adotadas para que o raciona
mento seja diminuído de _seu nível de 15%. Contu
do, a partir de 1988, com a conclusão da linha 
de transmissão, -com a conclusão das subesta
ções e da motorização acelerada de Tucuruí, po
deremos duplicar essa transferência para o nível 
de 1.000 megawatts médios, um milhão de kw 
que estamos transferindo para o Sistema Nor
deste, o que equivale praticamente a 50% do volu
me do Reservatório de Sobradinho. Não_ ser_á o 
dobro, porque as obras entrarão a partir de março, 
a partir de abril, mas _esses são os limites que 
podemos hoje, dentro da configuração elétr_ica 
do Sistema, transferir para o Nordeste. 

Aprofundar o racionamento na nossa área de 
concessão seria problemático, desde que esta
mos, na nossa área de c.oncessão, praticando o 
mesmo percentual de racionamento do mercado 
do Nordeste. 

Deste modo, se toma difícil aumentar essa par
ticipação, mas poderia dizer que, caso exista uma 
hidrologia no ano de 1988, mais favorável do que 
a que ocorreu em 1987, esse racionamento pode
rá ser totalmente suprimido, se ficarmos no nível 
de 80% da vazão média_ de longo termo do rio 
São Francisco. As variações em tomo desse nú
mero terão que ser _estimadas _em função da verifi
cação da vazão média do rio durante o ano de 
1987. Se ficarmos com uma vazão méd_ia em 
tomo de 60%, esse racionamento, dentro das no
vas condições, ainda poderá estender-se. Confia
mos que essa ocorrência seja já de recuperaç~o 
de um ciclo hidrológico e não se venha a confi
gurar uma situação tambér:n critica durante o ano 
de 1988. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Segun
do me parece, é uma informação amplamente 
divulgada e discutida por setores empresariais do 
Nordeste, dos diversos Estados do Nordeste, in
clusive do meu, que a Alumar, recebendo Cf. ca 
de 380 Mw de energia, se houvesse_ uma eco1 > 
mia, um racionamento de energia fornecida à Ah -
mar, na ordem de 200 a 210 Mw, juntando-se 
a capacidade que seria gerada pelas usinas térmi
cas- na base de uns 300 Mw, mais ou menos, 
sem falar nas flutuantes que estão sendo adqui
ridas- atingiria, segundo essas notícias divulga
das, mais ou menos aquele dado que o Dr. José 
Carlos Aleluia falou, que hoje o déficit do Nordeste 
está na ordem aproximada de 570 Mw, se não 
me engano. Seria aproximadamente um volume 
que cobriria esse déficit Daí a razão d~ indagação, 
para conferir dados que foram amplamente divul
gados pela imprensa e por discussõ_es e conversas 
com setores empresariais da nossa Região, que 
diziam que, havendo essa economia de energia 
cedida à Alumar, mais a geração de energia por 
parte _das termoelétrica~riªmos condições de 
acabar com o racionamento< 

Essas informações- não são corretas? 

O SR. MIGUEL NUNES - Não. Poderão ser 
corretas desde que consideradas duas variáveis 
em aberto da questão. Primeira, é preciso que 
se tenha uma hidrologia favorável. Se a hidro· 
logia .. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Mas 
dentro do déficit atual de 570 Mw ... 

O SR MIGUEi NUNES -A outra variável em 
-~rto é a própria Alumar. AA!umar é um consu-

-midor que está sendo racionado no nlvel também 
_de 15% . Existe um. Contrato firme de fom"eCimen

__ to de energia, com penaiidades r€cíprocas, tanto 
para a Alumar como para a E1etronorte, e, sob 
o ponto de vista legal, existe muita dificuldade 
para que se possa desligar aquele consumidor. 
, _Em primeiro lugar, pelo próprio Código de 

___ Aguas, não podemos discriminar consumidores 
de mesm~ classe. Por outro lado, é um consu
midor que nos assegura uma receita, para o con
junto_do setor, expressiva e razoável. 

___ C9_nsiClerar-õ--des\igamento da Alumar isolada
_ mente é uma matéria bastante confusa, principal
mente dentro do seu aspecto legal e também 
do s~u aspecto económico. 

O SR. RE[J\TOR (Jutahy Magalhães)- Apenas 
um esclarecimento. Ainda não estou fazendo pro
posta~; esto~ apenas colheildo informaçOéS. Por
tanto, não estou propondo isso ou aquilo. Estou 
colhendo informações a respeito de notícias q~e 
foram amplamente divulgadas e que não chega
vam ao ponto de fazer proposições de desligar 
a Alumar, mas se fazer um racionamento quanto 
à produção nesse periodo de racionamento glo
baL Não há nenhuma proposta ainda a ser feita 
por esse Relator. 

Em face das necessidades de minimizar o ra
cio~amento, poderão ser gastos uni milhão de 
dólares por dia apenas para o consumo de com
bustível nas unidades de geração térmica. Caso 
esses gastos se prolonguem por cerca de 9 me
.ses, o montante desses custos seria equivalente 
ao total de recursos necessários à conclusão da 
linha Tucuruí-Presidente Outra, o que evitaria 
o racionamento. Por que esses investimentos não 
foram realizados no passado, para evitar-se a du
plicidade desses-gastos? 

O SR. MIGUEL NUNES- Nobre Senador, se 
V. Ex!' me permite, adicionaria um esclarecimento 
à resposta ante:rior. 

" Quando me referi à alternativa de desligamento 
da Alumar, foi aduzindo a referência que V. Ex!' 
fez aa noticias correntes e as notícias de jornal 
Na realidade, existiu essa propôst.a, e ainda existe, 
transitou essa proposta no sentido de desligar 
a Alumar, para transferir energia para o Sistema 
Nordeste. O da_do adicionéJI que eu gostaria de 
informar é que existe_ uma limitação também no 
sistema de transmissão, e, a partir de determinado 

-valor de racionamento feito na Alumar, não posso 
mais transferir energia para o Nordeste. 

O SR. REIJ\TOR (Jut.ahy Magalhães)- Parece 
que há uma informação de que a possibilidade 
de transferência seria da .ordem de 180 a "21 O 

. Mw. Seria isso? Não os 380. 

O SR. MIGUEL NUNES - Aí está certo, mas 
não a to_talidade da Alumar. Na Alumar normal
mente são 450. Ela está reduzida a 380, mas 
a demanda dela normal seria 450. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -A trans
ferência possível e viável seria de 180 a 210, no 
momento. 

O SR. MIGUEL NUNES -Porque existem limi
tações no próprio sistema de transmissão. Des
ligar a Alumar, sem poder transferir energia para 
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o Nordeste, seria jogar água fora, deixar de arreca
dar e deixai' de faturar também. -

O SR. RELATOR (JutahyM_agalhães)-Quanto 
a esse problema dessa segunda indagaç"ãci 'rue 
eu fiz a V. S'? Vamos gasfar, segundo os cálculos, 
um milhão de dólares por dia de combustível 
para as usinas térmicas. Em 9 meses seriam 270 
milhões. O cálculo de gastos para a linha de trans~ 
missão _se_ ria da ordem_ de ?40 milhões, se flão 
me engano. Então, vamos ter uma duplicidade 
de gastos, quer dizer, aquilo que deixou de_ ser 
gasto até pouco tempo vai ser gasto em dobro 
para se fazer a mesma coisa. 

O SR MIGUEL NUNES - Numericamente a 
afirmação de V. Ex' é aproximadamente correta. 
Examinado o problema sob o ponto de vista da 
não execução,_~le nos abre um leque muito gran
de de colocações que tem certa complexidade 
para um esclarecimento cOrreto. 

A grande questão é que faltaram recursos para 
o setor, como foí abordado pelo_Dr. José Carlos 
Aleluia, e certitmefite o será pelo Presidente da 
Eletr-obrâs; que estará aqui depondo na próxima 
semana. Serão mo-stradas algum_as das razões 

_gue levaram o setor a não realizar obras, conforme 
pfaneJado, por "absoluta falta de recursOs. Essas 
razões são antigas, começaram ainda no final dos 
anos 70, a partif de 1978, em que a remuneração 
legal do setor, que nos é assegurado por lei, no 
nível de 10%, começou a declinar. e declinou 
por insuficiência de tarifas para o setor de energia. 

Essa situação ainda se tornou. mais crítica a 
partir do ano de 1981, com a ediÇão do Decre
tÕ~Lei n" 1.84_9, de janeiro de 1981, que permitiu 
uma remuneração do setor abã.í:Xo dos 1 O%, pas
sou a considerar uma _ _remuneração média do 
setor. Isso, evidentemente, trouxe dificuldades na 
formação de recursos para o setor, 

Outro fato que se adiciona é que, _durante um 
período muito longo o setor esteve ~sto, a 
sua participação quase que compulsória eiTICJ.uas 
questões de intere~e do nosso País, m~s. de inte
resse global. O setor elé~co se tomou_ um_ instru
mento de captação de recursos no ~~erlor, finan
ciando, portanto, em alguns aspectos, a própria 
balança comercial nossa. Outro aspe_cto _é que 
o setor também foi util~do como instrumento 
de controle da inflação. 

Essa forma de ut.ilizá-lo como instrumento de 
controle da inflação se deu através. do quase con
gelamento dos níveis tarifários, que vieram de
crescendo relativamente, resultando, finalmente, 
numa redução brusca, violenta, da remuneração 
do setor. Atravessamos anos em que tivemos re
muneração do setor em cerca de 3%, quando 
a lei nos assegura uma remuneração de 1 O%. 

Portanto, se torna muito complexo e difuso pre
cisar, além dessas razões, a responsabilidade pela 

- não-execução'de obras nos prazos que haviam 
sido planeJado. 

O setor sempre planejou bem, sabe planejar, 
planeja a longo prazo, tem tradição como setor 
Organiza;do. O nosso setor é formado de pessoas 
competentes e que poderão desincumbir-se das 
suas funções, das suas missões, desde que lhes 
sejam oferecidos os recursos complementares de 
que necessitam, principalmente recurSos finan
ceiros e capacidade para poder decidir, dentro 
do seu âmbito de responsabilidade. 
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O SR. RElATOR (J.utahy Magalhães) -A capa
cidade dos que trabalham no sctor não está em 
jogo. Sabemos d_e demonstrações maiores a res
peito, desde a construção de Paulo Afonso. Res
peitamos a engenharia e a parte dos técnicos 
nesse setor de eletrictdade. _Não é ~sta a questão. 

V. 5', pelo menos, fa]a hoje que a lei determina 
uma remuneração de 10%, e é verdade, para per
mitir o pagamento dos juros, das despesas finan
ceiras e aindg para poder reinvestir no setor, mas 
hoje, parece, também ainda não _estamos atingin
do os 1 O%. Parece que- hoje estamos na base 
de 5%, se não me engano, nessa ordem. 

O SR. MIGUEL NUNES - A meta rieste ano, 
dentro do programa de recuperação do setor, é 
de 6%. Devemos atingir 6% ... 

O SR. RElATOR. (JutahYffi-ª9~hães)- Estamos 
aiii.da bem abaixo da média necessária para o 
setor poder progredir.-

O SR. MIGUEL NUNES_,.,.., Se V. Ex~ me permite 
complementar, o que está programado plane
jade, a nível de recuperação do setor, sob~ ponto 
de vista econômico-financeiro, é que essa remu
neração gradativamente busque atingir os 1 O%. 
Ehtão, durante o ano de 1987, ela está progra
mada para ter uma remuneração final de 6% 
7% no ano seguinte, de tal forma que em 199Ó 
se atinja novamente os 10% de remuneração le-
gal. ~~ -

O SR. REL'. TOR (J_utaby Magalhães)- O Con
selho Monetário Nacio_nal, na sessão de anteon
tem, se não me engano, determinou a_ aplicação 
de recursos, inclusive no setor de energia. Mais 
ou menos quanto V. S• espera que venha caber 
à Eletronorte e à Chesf desses recu(sos liberados, 
ou autorizados, nessa última reunião? 

O SR. MIGUEL NUNES - Estão previstos re
cursos oriundos do FND para o setor elétrico ao 
nível de 30 bilhões de cruzados, durante o ano. 
Evidentemente que, hoje, é uma moeda móvel 
e esses 30 bilhões se referem à moeda de 1986. 
É pre<:iso que haja as correções decorrentes do 
processo inflacionário~ 

O que havia sido programado, de curto prazo, 
para fins de liberação para o setor elétrlco, seriam 
três parcelas, no mês de maio, junho e julho, 
de 4 bilhões de cruzados. A liberação do mês 
de maio não ocorreu diretamente pelo FND e 
foi então, lançado mão de um empréstimo-ponte 
com o Banco do Brasil em valor equivalente. Con
forme o Dr. José Carlos Aleluia se referiu, foi libe
rada uma parcela para Chesf e uma parcela tam
bém para a Eletronorte, que nos permitiu atualizar 
os pagamentos dos fornecedores, fabricantes e 
empreiteiros que _estão envolvidos com essas 
obras prioritárias para n6s, até o final do mês 
de abriL Estamos totalmente em_di_a__c_om os paga· 
mentes. 

A reunião que houve anteontem liberou mais 
uma parcela de seis bilhões. Hoje foram liberados 
Cz$ 6 bilhões, que foram tranSferidos para a Ele
trobrâs ainda hoje. A Eletrobrás está examinando, 
junto ao Banco do Brasil, a forma mais conve-
niente de repagar o empréstimo-ponte e, após 
isso, ela liberará a deferença para as empresas, 
principalmente a Eletronorte e a Chesf. 

Está ·pre-sente o Diretor-Financ_eiro da Che:sf, 
o Dr. Genildo Nunes que, se V. & permite, talvez 

pudesse confirmar esseS números que referi em 
relação a essa liberação. 

~ O SR. GENILDO NuNES- Córno disse o Dr. 
Miguel Nunes, dentro das fontes de recursos para 
fmandar os inves~me_!ltos do grupo Setrobrás, 
no exercido 87, está prevista a locação de 12 
bilhões de cruzados oriundos do Fundo Nac_ional 
de Desenvolvimento. Os projetas já foram apre
sentactos e o Fun4o Nadoh&ll de Desenvolvimento 
já liberou a primeira parcela hoje. Anteriormente, 
enquanto se processavam os trâmites para a libe-
ração desse recurso, o Governo autorizou, através 
do Banco do Brasil, um empréstimo-ponte, como 
também afirm?~--9:- Dr. José Carlos Aleluia, para 

· qüe pudéssemos regularizar os Pagamentos com 
os fornecedores, não o pagamento das obras prio
ritárias, hoje, do setoi--eJetric6; na área da Chesf 
e da E_!~tronort_~. obras essas voltadas principal
mente para o equacionamento do déficit de ener
gia elétrica, que é o assunto desta reunião. Essa 
parcela que foi liberada hoje, deveria pagar esse 
empréstimo~ ponte do Banco do Brasil No entan· 
to, hoje, estavam~se processando algumas nego
d<ições, no sentido de que houvesse uma renego
dação, para--que somente eSse retomo para o 
Banco do Brasil se fizesse em duas ou três parce
las, de maneira que pudesse permitir uma regula
rização do fluxo de caixa para alimentação das 
nec~sidades de inve~timento nas empresas do 
Grupo Eletrobrás. 

O SR MI_GUEL NUNES- Então, isso confuma 
os números que referi. 

O SR. REL'.TOR (Jutahy Magalhães) -Segun
do os dados extraídos do balanço de 1986 da 
Eletronorte, denota-se que a receita de venda de 
energia dessa concessionária atingiu a cifra de 
2,6 bilhões de_ cruzados, que não foram suficientes 
seqUer para a cobertura dos juros sobre as dívidas, 
que to~izaram mais de 2,8 bilhões. Como cerca 
de 50% da energia vendida dessa conceituada 
concessioriária é destinada aos consumidores de 
a:JL..-míriio, cuja tarifa é altaniente subsidiada, gos
taríamos de um esclarecimento de V. S• Caso 
as tarifas para esses grandes consumidores não 
foSsem subsidiadas, qual seria a real receita que 
poderia ser auferida por essa cOncessionária? Se· 
rá que com esses recursos a Eletronorte não po
dei'ia-aestiná·los a investimentos nos projetas que 
evitariam o racionamento? 

O SR. MIGUEL NUNES - Senador Jutahy Ma
galhães, a questão_ de receitas para o setor, confor
me já referi anteriormente, é uma questão que 
rePousa, fundamentalinente, nos níveis tarifários 
vigentes. Acontece que os níveis tarifários, em 
geral, estão insufidentes, e_ uma prova disso é 
_que eles não_remuneram os ativos que estão ~alo
cados em serviço. A tarifa para o alumínio, da 
área de _atuação da Eletronorte, tem que ser dife
renciada em dois blocos distintos: a tarifa para 
o alumínio no Maranhão, que se refere à Empresa 
Alumar, e a tarifa para o alumínio no Pará, que 
se refere à Albrás, empresa da qual a Vale do 
Rio Doce é associada. A tarifa de fornecimento 
para a Alumar, no Maranhão, tem um desconto 
de 10% apenas em relação à tarifa normal da 
classe, ou seja, a tarifa 1,230 menos 10%. Esse 
é o desconto que existe sobre a "tari!a_._ 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- V. S• 
me permita uma interrupção. Essa questão de 
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UadOS estatístiCos faz com que fiQUemos semcon
seguir acompanhar. Vai-se chegar àquela velha 
questão da média de que alguém não vai morrer 
se botar a cabeça dentro do fogão, porque, se 
ele ficar com a c<U>eça no fogão a 100 graus, 
ele-hota_ os pés no gelo e a média acaba sendo 
de 50 graus e não há problema para ele, mas, 
na prática, vai ter algum problema ... 

-V. S• está falando da questão de diferença de 
10%, Está certo, 10% sobre o tipo de tarifa para 
o grupo. Não é esse tipo de fornedmento de ener
gia ... -

O SR. MIGUEL NUNES_:_ Para Q tij)Õ de consu
midor. 

O SR. RElATOR (JUtaiw Magalhães) -Na rea
lidade, a tarifa de alumínio, mais ou menos, está 
na base de 11 a 16 m_il, o fornecimento para 
os r;lemais consumidores, globalmente falando, 
está na base de uns 40 e tantos mil. Então, a 
diferença é bem grande, não é apenas de 10%, 
a não ser, como V. S• está dizendo, 10% para 
aquele nível de consumidor, naquele tipo de con
sumidor. 

~" b SR MfútiEL: NtiNES ..::_ Péimita'me V. Ex' 
complementar ainda a informação sObre o segun
do bloco de alumínio, que é o bloco_ do Pará, 
o bloco de Bacarena. que é apresentado pela AI~ 
brás. A tarifa da AibráS realmente tem deSContos 
bem mais expressivos do que a tarifa da Alumar. 
São contratos diferentes. A tarifá da- Alurilar, hoje, 
com o novo aumento de tarifas que houve, está 
um pouco acima de 19 mil, ou seja, acima de 
19 dólares por megawattlhora ou 19 milésimos 
de dólar por qulfowattlhciia. A tarifa do outro blo
co, tarifa da Albrás, está ligeiramente superior a 
um patamar fixo, que é de 1 O e meio dólares 
por quilowatt/hora. O contrato da Albrás é dife
rente do contrato da Alumar. É vinculado ao preço 
do alumínio no mercado internacional, e essa pe
quena diferença a mais, além da tarifa básica, 
que são 1 O e meio milésimos de dólar por quilo
watt/hora, é decorrente de uma elevação que hou
ve nos últimos dias ou no último mês em relação 
ao preço do alumínio_ no mercado internacional. 
Contudo, ela não chega ainda a representar 11 
milésimos~ nosso Diretor poderia, talvez, confir
mar, se já chegou a 11 ou se está em tomo de 
11, de 10 _e meio a 11 - e a tarifa da Alumar 
está em 19 e alguma coisa. Portanto, existe uma 
diferença grande. 

O SR. RElATOR (Jutahy Maga1hães)- Variou, 
parece, de 11 até 23; foi variando no decorrer 
-p_o tempo. __ 

0 SR. MIGUEL NUNES -Tenho uma tabela 
que contém esses dados de mês a mês desde 
o ano de 1986. Eu poderia passá-la a V. Ex• 

O SR. RElATOR (Jutany M•galhães) -V. S• 
me desculpe, mas não estou discutindo a legali
dade da questão. Estou apenas fazendo uma per
gunta hipotética. 

Caso não fosse fornecida essa energia subsi
diada no volume que é produzido pela Eletronorte, 
levando em consideração os resultados do balan
ço de 86, se a Companhia fornecesse a energia 
no preço normal péira os demais consumidores, 
se não se teria tido resultado satisfatório ou sufi
ciente para poder fazer, com os propnosre<:ursos, 
a aplicação, por exemplo, na segunda linha de 
transmissão, de Tucuruí para Presidente Dutra? 
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Esta é uma pergunta hipotética. E natural, por
que a realidade é outra, a realidade é o que está 
acontecendo, a energia subsidiada. Levando em 
consideração o resultado do balanço, hipotetica
mente, faço esta indagação, 

O SR. MlGUEL NUNEs-=-seriador .)utahy Ma
galhães, não poderíamos considerar_ hipotetica
mente_o preço de energia apliCável ãquele-riler
cado do alumínio no nível de tarifa média, no 
nível geral. 

O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) -Não 
estou falando no mercado de. alumlnio._ EstQU fa
lando se _não existiss_e o mercadQ de alumínio, 
se não houvesse essa preferência, esse subsídio 
ao alumínio. Sei que_ alumínio é questão de pro
blema quase legal, mas não estou discutindo esta 
questão. Eu poderia chegar a um ponto de discutir 
questão da necessidade, da conveniência de um 
Pais, como o nosso, ter ou nãó essa fábrica de 
a1umínio, porque, me parece, temos apenas em 
países subdesenvolvidos essas fábricas de alumí
nio, enquanto os países desenvolvidos buscam 
apenas a1umina. Isso daí é outra coisa, não estou 
em busca _dis_so, apenas fazendo esta indagação 
objetiva, e peço desculpas de estar interrompendo 
a resposta_ de V. S•, mas _quero ir para uma per
gunta da minha parte. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Permi· 
ta-me um aparte, Senador_Jutáhy- Magalhães. 
Apenas para esclarecer. Esse subsídio é dado peta 
União à Eletronorte e, naturalmente, esse subsídio 
também ingressa na tesouraria da Ele_tronorte. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Se é 
esta a resposta, está dada a resposta 

O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO - Estou 
apenas aplicando a sua indagação, porque me 
desperta a curiosidade. Então, eu queria saber 
sobre a pergunta dele, um aditivo: se o subsídio 
do Governo corresponde ao ingresso do valor 
desse subsidio nos c__ofres da Eletronorte, ou se 
o Governo dá esse subsídio, mas o tem a menos 
no orçamento da Eletronorte. O Senador Jutahy 
Maga1hães quer saber se esse subsidio que não 
entra na Eletronorte, essa verba que o Governo 
não capta através da Eletron__orte, se seria sufi
ciente para custear obras que estariam nesta hora 
evitando o racionamento-;- Sed_a__miDs ou menos 
isto. 

O SR. MIGUEL NUNES -Respondendo objeti
vamente_à indagação, as tarifas de fornecimento 
de energia têm valores diferentes para cada classe 
de tensão, 230, __ 138, 69_, 13.8, e, finalmente, a 
energia de baixa tensão. Fo_rnecemos energia pa
ra a A1brás e para a Alumar em 230. A_ tarifa 
de fornecimento de 230 para eles é superior, com 
os descontos que tem a Alumar, ao preço do 
fornecimento, portanto, à tarifa que faríamos para 
outro consumidor. 

Em outras_ palavras, vendemos energia para as 
empresas distribuidoras por um valor inferior ao 
fornecimento que fazemos para aAlumar. Vende
mos energia para a Celpa --Centrais Elétricas 
do Pará, Centrais Elétricas do Maranhão e tam
bém para a Chesf num valor inferior ao que forne
cemos para a Alumar. É o que eu diSse a V. EX': 
os níveis tarifários, em gera11 estão muito b_aixos. 

Respondendo agora à indagação do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, ess_e subsídio fornecido 

à indústria do alumínio é suportado apenas pelo 
setor de energia elétrica; Q setor não recebe ne

-nhum recurso adicional do Tesouro para cobrir 
a diferença entre o preÇo de fornecimento e o 
preço que deveria ser fornecido. Não recebemos 
nenhuma fonte suplementar de recursos para co· 
brfr esse subsídio, _que foi estabelecido em função 
âo interesse da economia do País, como um todo. 
Esse subsídio foi oferecido no sentido de se au
mentar, de se estimular exportações, gerando 
moeda forte para o Pais, portanto, fortalecendo 
a economia· ao T escuro Nacional como um todo, 
n1a:S"nãCl?eCetien10Snenhum pagamento por es
sa diferença, por esse complemento. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) - Vou 
fazer as duas últimas indagações. 

Hoje, aqui, no debate, conversamos sobre a 
questão do programa de construção de hid_relé
tricas, sempre baSeado ria questão de custos das 
hidrelétricas. Isso aí é um programa_ para se fazer 
primeiro aquelas mais baratas e de custo menor, 
mas, às vezes, pelas ne-cessidades do País, como 
um todo, e de certas questões regionais, temos 
que fugir um pouco a essa norma, e parec-e que 
fugimos com a construção de Tucuru~ pol-que 
as informações que nos chegam é que o custo 
médio do quilowatt instalado na Usina de T ucuruí 
é bem superior ao custo médio das usinas implan
tadas no Território NacionaL 

-Gluais as causas que levaram a esses custoS? 

O SR. MIGUEL NUNES - Poderia dizer a V. 
Ex' que o custo do quilowatt instalado em Tu cu ruí 
é abaixo da média nacional. O custo do quilowatt 
instalado em Tucuruí é da ordem de 1200 dóla
res.._ Não. é _o custo da energia gerada, e sim o 

--Custo do quilowatt instalado. Portanto, é um n,ú
!Tiéf'ó-razoáveL que reflete, em primeiro plano, 
a qualidade: _do projeto, do sitio, do aproveitamen
to, do local onde foi realizado o aproveitamento, 
que oferecia condições favoráveis à obtenção de 
um custo unitário de referência baixo. É um valor, 
hoje, perfeitamente aceitáveL 

o- custo da energia gerada já é uma segunda 
questão. Evidentemente existem várias formas de 
se:::aputaro custo, que seria o custo_ marginal. 
Esse custô; dependendo do critério de apuração, 
hoje, estaria em cerca de 35 milésim?s de dól~r 
por quiloWatt/hora, que é um preço acJma da me
dia das usinas que foram construídas anterior
mente a Jucurut Agora, quais as razões? 

TUc_UrUí foi construída num período em que 
o País atravessava uma dificuldade muito grande 
de recursos. A fonnação de recursos que financia
ram T ucuruí, em __ sua quase totalidade, foi oriunda 
de empréstimos externos, cerca de 90% da obra 
foi construída a partir de empréstimos externos. 
Naquela ocasião, as condições de aparte de recur
sos no mercado ~financeirO internaciona1 eram al
tamente desfavoráveis. Houve períodos errl que 
o ·custo do dinheiro no exterior, a libor, atingiu 
a 19% ao ario, portanto, üm valor altíssimo. A 

··obra foi financiada, foi construída dentro destas 
condições. Evidente_nien(e, isso ocasionou um 
acréscimo de custos e aumento de endividamen
to -da Empresa para a realização dessa obra. Essa 
é uma das principais razões. 

~ Q SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Agora, 
ª última indagação: os potenciais hidrelétrtcos do 
Norte do País estão concentrados basicamente 

nas seguintes bacias hidrológicas- O Tocantins, 
Xingu, Tapajós e Madeira. Fala-se do aproveita· 
menta do potencia[ do Xingu para o futuro supri
mento da_ Região Sudeste, o que poderia criar 
futuras difiCuldades no suprimento da Região 
Nordeste, sabidamente com pequeno potencial 
hidrelétrico. Como as distâncias do aproveitamen
to nessas quatro bacias são praticamente as mes-
mas, por que não se planejar, desde_logo, a desti
nação dos aproveitamentos das bacias do Tapa
jós e Madeira para a Região Sudeste, deixando 
a bacia do Xingu, juntamente ~om a bacia do 
Tocantins, para suprlr a Região Nordeste, levando 
em consideração as distâncias dessas bacias em 
relação às duas regiões? Há, na realidade, algum 
pensamento de se fazer a transferência da bacia 
do Xingu para a Região Sudeste? 

_O SR. MIGUEL NUNES - Senador, conforme 
foi refeiido aqui pelo Dr. José CariO Aleluia, o 
setor elétrico está, no presente momento. execu
tando, em sua preliminar, o Plano 2.010. Esse 
Plano deverá, ser entregue ao Ministro dªs Minas 
e Energia, até o final deste mês. O Plano Consigna 
uma série de alternativas energética e tem, como 
primeirO propósito, a visão do atendimento ener
gético globaJ do País. Não existe ainda, nenhuma 
decisão formal sobre esse Plano que será apre
sentado em carâter preliminar. A idéia é que o 
Plano seja debatido, seja discutido com todos os 
segmentos a que importa a sua exeCuçãO, e final
mente seja aprovado. 

Entre as fontes de geração de energia, para 
atendimento do mercado global, está consignado 
tanto o aproveitamento do rio Xingu quanto outras 
alternattvas também de aproveitamento na se
qüêrrcia Araguaia-Tocantins. A questão aínda 
não é definida. Certamente o Presidente da Eletro- . 
brás deverá referir-se a esta questão aqui e, por 
esta razão, peço vénia a V. Ex" para que não me 
aprofunde na questão, desde que são documen
tos que ainda não estão discutidos _nem _apro
vados. 

Respondendo objetivamente ~ indagação de V. 
Ex", existe uma alternativa e está previsto o apro
veitamento do rio Xingu para o sistema interli
gado, e também, como alternativa, com o atendi· 
mente da Região Sudeste a partir do complexo 
de Altamira. 

No entanto, existem neste Plano t&mbém outras 
aJtemativas que estão discutidas, como a alterna
tiva em que a participação da energia térmica 
no b<il.:Ú1ço globa1 é maior, portanto, havendo cer
ta retração na geração hidroelétrica; e existe alter
nativa que prevê, inclusive, a presença de algumas 
usinas nucleares; E;-m nenhuma delas aparece a 
energia nuclear. Portanto, é um documentQ que 
ainda está sendo composto e vai ser discutido. 

é: verdade que existe um grande potencial na 
Região Norte, na área de concessão. dª Eletro
norte. Há alternativas estudadas, existem tios que 
estudamos há mais de 1 O anos, e posso assegurar 
a V. Ex.- que hoje temos mais de uma dezena 
de estudos em andamento sobre o aproveitamen
to hidrelétrico, tanto na bacia Araguaia-Tocan
tins como_ no Xingu, no T apaj6s --:- começarnos 
a estudar agora-, como também no rto Madeira 

Então, exi$te um vasto potencial de energia ca
paz de ser gerada nesses rios e, certamente, serâ 
visualizada dentro de um critério de 5:usto, ou 

.. de qu~quer outro_ critério, e dentro do. critério 
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temporal, no sentido de que esSa energia seja merite a Usiha de Tucuruí existiria se nãO fOSse 
entregue ao sistemã brasileiro, ao sistema interli- a akoa, a alumar e a albfàs-também. 
gado, tanto do Norte __ quanto do Sudeste, e que A produção de alumínio no-mundo só se faz 
seja utilizado. _~e sobre este assunto também, de algum modo, 

Importante, creio eu, sob o ponto de vista desta falOU o Senador Jutahy Magãthães- com 0 for-
Comissão, é indicai" que existe um potencial hidre- ~~<:ime_n_to amplo e barato da energia. As grandes 
Jétrico muito grande, expressivo, ·a ser aprovei- nações que têm dificuldade de energia hoje não 
tado, e pode ser aproveitado. Existe capacidade fabricam mais alumínio. O alumínio não existe 
técnica do setor, repito, para realizar essas obras, fabricado no Japão, e assim em outros países 
esse aproveitamento, e a forma de se fazer esse com semelhantes dificuldades. 
aproveitamento será trgd~.,U:(d,~ gttravés do Plano 
2.010, que será precedido, antes da sua aprova~ Não estivéssemos hoje com essas usinas, com 
ção, de um debate sobre a forma mais conve- essas fábrlcas de. alumínio e est:Jríamos impor· 
niente de se fazer esse aproveitamento. tado alumínio, e pagando em dólar. Por canse~ 

guinte, a usina do Maranhão e a do Pará são 
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Agra~ de extrema necessidade para o País, para a econo· 

deço a V. St e ao Dr. José Cãrlos Aleluia pelas mia de dólares, inclusive. 
informações que prestaram nesses depoimentos, Vimos também que a ALUMAR paga a sua ener~ 
desde as 16 horas que estamos aqui. Essas infor~ gia com uma diferença de apenas 1 O%. Airida 
mações serão bem valiosas para o Relatório que assim, paga cerca de 100% mais do que a AL· 
procuraremos apresentar no final dos trabalhos BRÁS. Então, 0 subsídio não é W.o vasto assim, 
desta Comissão. --- não é tão amplo assim. Quero dizer que, se partis~ 

O SR. PRESIDENTE (José Agrtpino) - Con· semos para esta solução heróica de um corte 
cedo a palavra ao Senador Edison Lobão, que de 50% no fornecimento de energia da ALUMAR, 
será muito breve. ta1ve.z_resolvêssemos a situação do Nordeste, mas 

o SR. EDISON LOBÃO _ Dr,_ Miguel Nunes, seguramente provocaríamos um dano e_norme, 
não_ só ao MaranhãO cOmo à própria Empresa, 

reportar-me~ei e fumr~me~ei apenas na questão que seria levada à falência, ou coisa desse gênero, 
dofomecimentodeenergiaaoNordestebrasileiro ai' da st"o fu d tal aq ,.- 1 1 em que a n amen - ues o ega. 
através de uma economia compulsória que se A Empresa seguramente recorreria à Justiça e 
faria com o fornecimento, hoje, à alumar. __ ganharia com toda a facilidade. 

O Senador Jutahy Magalhães tem toda a razão São estes dados, gostaria de saber se estou 
quando se_ preocupa com esta matéria, porque certo, se V. S• confirma o que estou dizendo. 
são notícias que drcularam amplamente aqui e 
alhures. Sempre se disse que nesta crise que esta· O SR. MIGUEL NUN_ES...,.... NobJe Senador, não 
mos vivendo, nesta emergência, a grande solu· s6 confrrmo como agradeço a V. Ex" a- interven~ 
ção, e solução finaJ, e mais prática, mais rápida, ção, porque introduz outro aspecto, o aspecto, 
seria, de fato, um corte drástico no fornecimento no primeiro plano econômico, da presença da 
de energia à alumar, em torno de 50% - é o 1\LUMAR no Maranhão, em São Luís, e, em se-
que_ alude o Senador J_utêlhy Magalhães -, e é gufldo plano, o aspecto social, também :crecOr~ 
o que realmente se dizja e ainda se diz. rente da paralisação dessa indústria no Maranhão. 

Participei de algumas reuniões com a Bancada Estamos aqui, na CP! da Energia Elétrica. Além 
do Nordeste, em que dezenas e dezenas de Depu· dos aspectos econômicos, que são muito impor~ 
tados e Senadores ficaram muito tentados por tantes não apenas para o Estado do Maranhão, 
essa solução. Suce_de _que, penso eu, algumas como para o próprio País, pela receita de expor~ 
questões devem ser levantadas, até para que esta tação que essas fábricas geram, eu diria a V. Ex•, 
idéia não prospere, pelo menos sem o conheci· talvez repetindo o que o Ministro das Minas e 
menta exato de que ocorre, do que poderia ocor~ Energia entende em relação a esses consumi~ 
rer em conseqüência. -dores, e posso usar as palavras âo Ministro, por~ 

Emprfmeirolugar,jádisseV.S',ofomecimento que temos aqui presente o Diretor~Gecal do 
é firme, isto é, hâ uin contrato. A rigor, penso DNAEE,quetambémétestemunhadestaco!oca~ 
eu, nem mesmo os 15% poderiam ser reduzidos ção, se fosse ele Ministro das .~nas e Energia 
no fornecimento à alumar, em razão deste con~ não teria assinado aqueles contratos de forneci-
~ato, mas a aluma:r concordou em perder os seus mente de energia para essas indústrias, mas que 
15%. Isto já lhe produz um prejuízo da ordem eletambémoshonrará,porque,aforaosaspectos 
de 12 milhões de dólares. Se, por qualquer razão, da economia e os aspectos sociais locais e de 
fosse elevado esse racionamento de 15% para interesse nacional, ainda existe o aspecto legal, 
50%, resultaria em quê? Em primeiro lugar, a o aspecto do relacionamento, de certa forma in· 
alumar não resistiria, acabaria quebrando; em se- ternacional, as repercussões que poderia haver 
gundo lugar, haveria uma debilitação significativa no exterior sobre uma atitude totalmente drástica 
nos tributos arrecadados hoje pelo Estado do Ma~ aplicada em cima daqueles consumidores. 
ranhão. De_ todos os tributos em matérla de ICM O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Permi~ 
que o Maranhão recebe, 20% provêm da alumar. ta~me apenas, na condição do Relator, poder ano-
Então, seria um prejuízo imenso, num instante tar um pouco este assunto~ porque a resposta 
em que o Maranhão, assim como todos os Esta~ do Dr. Isidoro Lechuge mostra bem a questão. 
dos, está em extrema dificuldade também. _ Não estou discutindo o aspecto legal, a lei deter· 

A J\lcoa nasceu no Maranhão, em razão precísa- mina. V. S' disse uma coisa muito importante, 
mente do fornecimento farto_ e pérmanelite de se o Ministro Aureliano Chaves fosse Ministro na 
energia, assim como, de algum modo, Tucuruí época,nãoteríaassinadoessescontfato.Porquê? 
também nasceu em razão desse_ consumidor. Pe~ Certamente porque reconhece que é prejudicial 
lo que sei, uma coisa fez com que a outra existisse ao País, pois:, se S. Ex' não o reconl'!~cesse, não 

não existiria alcoa não fosse Tucuruí;_ dificil~ diria is-so, não faria essa afirmação. 
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Então, veja V. s~. -eSfa_!'flO~_aqui_J?~cando exata· 
mente essas questões. Realmente, como eu disse 
aqui, na nossa agenda está ess_a questão de as
pectos legais, mas vamos discutir esta questão 
com outros depoentes que virão aqui. E gostaria 
até de pedir ao Presidente para colocar na pauta 
dos no~~ próximos convidados o nome do Pre
sidente dessa Associação das grandes empresas 
de _consumo de energia, como também o Dr. 
Carrara, que é o Presidente da Comissão de Racio
namento de Energia. 

f!.eç.Q_a V. Ex', Sr. Presidente, coloque esses 
dois nomes como os próximos depoentes,__ após 
a vinda do Presidente da ELEfROBRÁS. 

Não estou aqui procurando trocar essa questão 
do fo~necimento, porque até propostas, como dis
se-o-senador Edison Lobão, foram apresentadas 
pelos empresários do Nordeste, que o Governo 
chegasse a pagar à ALUMAR pelos prejuízos que 
teria com a economia do fornecimento de ener~ 
gia, e isso daí acabaria sendo mais benéfico para 
o País, principalmente para a Região do Nordeste, 
do que a manutenção desse fornecimento de 
energia nesse período de racionamento. 

Há vários tipos de propostas e estamos aqui 
exatamente buscando aquilo que seria mais inte~ 
ressante para o país e, principalmente, prevendo 
o futuro, não apenas buscando as causas, mas 
procurando ver os efeitos e as medidas neces· 
sárias para evitar que isso se repita. 

Será que nessas questões sociais, como V. S• 
falou, não teríamos de pensar também se para 
o País seria mais conveniente uma indústria em 
que cada emprego sai por uma base de 200 mil 
dólares, quando no Nordeste estamos precisando 
de um aproveitamento intensivo de mão~de-obra, 
de um maior número de_ empregos com um custo 
muito menor? __ Uma das divergêndcls que existe 
em várias discussões é que não houve essa preo
cupação da industrialização no Nordeste, com o 
aproveitamento de um maior número de empre
gos. 

Então, teria mos de, no desenrolar desses traba~ 
lhos - e aí já foge um pouco- do sentido desta 
Comissão -discutir essas questões sociais. Logi
camente tenho o maior apreço pelo Maranhão, 
principalmente pelo Senador Edíson Lobão, mas 
se S. Ex" disse "o fv\aranhão perderia 20% de 
ICM", se es.sa decisão de cortar 50% da energia 
da ALUMAR viesse realmente acabar com o racio
namento da energia do Nordeste, seria bom real· 
mente acabar. O prejuízo do Maranhão sería bené
fico para o País, porque o Nordeste está perdendo 
muitos recursos de ICM por causa do raciona
mento, e talvez esses recUrsos de JCM do Nordeste 
ultrapassem o prejuízo que o Maranhão teria. S. 

Ex.' disse que isso está protegido por um contrato 
que tem que ser cumprido, e não podemos aqui 
estar desejando o ·descumprimento deste con
trato. Estamos procurando ver o que é benéfico 
para o Pafs. 

Então, essas questões todas poderemos abor~ 
dar em outras ocasiões. Tanto que estamos aqui 
- nein os depoentes são réus, são aqui depoen
tes, nem a ALUMAR também está aqui na condi
ção de ré - estamos aqui apenas buscando_ a 
verdade, buscando aquilo que seja melhor para 
o Pills. 

o-_SR. M!GUEL NUNES - Sr. Presiden~e, 
V. Ex' me perrilite só uma -paJaVra? 
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O SR. PRESIDENTE- (José Agripin9) -Tem 
a palavra o Dr. Miguel Nunes. 

O SR. MIGUEL NUNES - Eu me sinto no 
dever de fazer um esclarecimento adiciOflal e me 
arriscar a interpretar as palavras do Minístro Aure
liano Chaves em relação ao que me referi aqui 
anteriormente, e faço isto porque baseado no te
ma aue era discutido, naquele momento, em rela
ção à Ai..UMAR, e posso dizer a V. ~ que o Minis
tro, naquela ocasião, se referia i!'l. uma posição 
de não assinatura desses contratos_ com a ALU
MAR, mas também que os honrará, quando ele 
s_e referia à drenagem de reCl!rsos que esses con
tratos ocasionam para o setor elétrico, porque, 
como disse, o setor elétrico não tem compen
sação pelos descontos especiais que são dados 
para esses contratos._ ~ _ 

Faço esta ressa(Vé1J, para que não haja um enten
dimento, de uma forma geral, de que os contratos 
são nocivos, como um todo, para o próprio Pals. 
O Ministro Aureliano Chaves, naquele momento, 
se referia ao.s aspectos nocivos que eles prodwem 
para o setor elétríco. - -- -- -~ 

Era só o. esclarecimento ªdiclonal que deseja 
prestar. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Srs. 
Senadores, Dr. Miguel Nunes - Presidente da 
Eletronorte, Dr._José Carlos Aleluia- Presidente 
da Chesf, registro e agradeço a presença do Dr. 
Getúlio Lamartine, Diretor-Geral do DNAE, dos 
Srs. dirigentes da Chesf e âa Eleitrohorte, que 
comparecem a esta reunião no intuito, também, 
de dar a sua contribuição às investigações que 
aqui são feitas e, a par de agradecer a valiosfsslma 
contribuição que para aqui foi trazida, aos Presi
dentes da Chesf e da Eletronorte, faço airida uma 
constatação, que não nos cabe neste momento 
ainda, de que está ficando cada vez mais transpa
rente, mais claro que o racionamento que hoje 
ocorre na Região Nordeste é fruto da imprevi
dência, é fruto_ da a1oc:ação de recursos em tempo 
hábil, o que não houve, e digo isto por uma razão 
muito simples, até para repetir as palavras do Dr. 
José Carlos Aleluia, quando mencionou que em 
1979 as obras da ltaparica foram tocadas pela 
administração direta. 

Todos sabemos que a Chesf não é empreiteira 
de obras, e, se ela assim o fez, foi para evitar 
o desgaste político dever_ uma obra de tal enverga
dura paralisada. Faltou dinheiro, efetivamente, pa
ra que se executasse a obra em_ tempo hábil. Evi
dentemente, muitas questões vão ser levantadas, 
de mo_do a que este Plenário possa fazer um juízo 
de valor mais aprofundado. 

Agradeço ao Dr. Miguel Nunes, ao Dr. José 
Carlos Aleluia a contribuição efetiva que puderam 
dar, uma contribuição muito forte PÇJra a avaliação 
de causas e conseqüências do racionamento. 

Há um fato relevante que faz parte do nosso 
trabalho e que, aqu~ apenas de raspão foi abor
dado. 

É a questão da irrigação, um programa de go
verno que objetiva trabalhar 1 milhão de hectares 
de terra, e aqui se questionou de onde viria esta 
água; talvez se subtraissem 18% das águas que 
correm no leito do rio São Frandsco para viabilizar 
esse projeto de 1 milhão_ de _h_eç_~r~_~lvez se 
considerasse que esse milháo de hectares vies
sem a ser irrigados integralmente nas margens 
do São FranciS!:o, quando esse não é o objetivo. 

Sabemos que 1 milhão de he_ctares têm_ que ser 
--ifrigados em todo o Nordeste pnQ_e_ houver água. 
Al por via de conseqüência, surge a grande ques
tão que deve_ ser_ objeto de estudos e de indaga
ções por parte desta CPI: quanto vai se consumir 
de energia elétrica para viabilizar 1 milhão de hec
tares irrigados? E é fác;il de ~- f;;1zer a c;onta na 
ma1ha grossa Um milhão de hectares divididos 
em módu1os de 10 hectares, Sr. Relator, Srs. Se
nadores, prodwiriam 100 mil módulos de 1 O hec
tares viabiliza.c;l.os à irrigação. Não se irrigam 1 O 
hectares com menos de 25 kW instalados, o que 
vale dizer que, para se implantar a irrigação em 
1 milhão de hectares, haveria necessidade de se 
gerar, a mais, -2 ffiilhões e_ 500 mil kW, a· que 
significa ltaparica na sua primeira e na sua segun
da etapas - a primeira etapa é de 1 milhão de 
kW, na completação maís I milhão,. perfazendo 
um total de 2 mii_hões e meio. E es~ ~ um progra
ma que o Governo quer levar ~ _ef~ito, até empre· 
gar 1 milhão e meio de nordestinos. M, sim, é 
uma questão social proeminente, que tem que 
ser analisada com responsabilidade e com prag
matismo. 

Digo isto porque está programado pela Presi
dência a convocação dos Pre:?!dentes da Eletro
brás e da COdevasf, que virão nesta próxima se
mana, para nos trazer as explicações necessárias 
sobre esta questão que é fuQ:CUJJ;ental, não como 
causa ou como conseqüência, mas como respon· 
sabilidade de o Governo anunciar uma meta que 
precisa ser feita e necessita de instrumentos para 
a sua consecução. 

Dito isto, mais uma vez agradeço ao Dr. J~é 
Carlos Aleluia, que nos trouxe aqui a sua lúcida 
explanação, ao Dr. Miguel Munes, Presidente da 
Eletronorte, que enriqueceu esta CP!, ao Sr. Ditre~ 
ter-Geral do DNAE, o Dr. Qetúllo Lamartine, aos 
dirigentes da Chesf e da Eletronorte. 

Convoco duas novas reuniões para as próximas 
quinta e seJ~ta-feiras, a frrn de ouvirmos os Presi~ 
dentes ela Codevasf e da Eletronorte._ 

Nada mais havendo a tratar;-encerfo a presente 
reunião. 

4• REUNIÃO, REAUZADA EM 
11 DE JUNHO DE 1987 

Às quinze horas do dia onze de junho ·do ano 
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Economia. Ala Senador 
Nilo Coelho, reúne-se a Comissão Parlamentar 
de Inquérito criada através da Resolução n<:> 08, 
de 1987, destinada a investigar o racionamento 
de energia elétrica e a polftica para o setor elétrico, 
presentes os Seii.ãdores Jutahy Magalhães, Rela
tor, Antônio Farias e JoSé--Agrlpino. Abertos os 
trabalhos, o Senador José Agripino, Presidente 
da Comissão, dispensa a leitura da Ata da reunião 
anterior que, em seguida é dada como aprovada. 
A Segulr, a Presidência concede a palavra ao Se
nhor Mário Penna Bhering, Presidente da Eletr6-
brás, que tece considerações quanto ao futuro 
do Nordeste, no tocante ao problema de energia, 
através de transparências apresentadas. ?resse
Quindo, usa da palavra o Senhor Jurandir Picanço, 
Coordenador de Eletriftca:ção do Proine, que ela· 
~rou e apresentou um relatório, procurando ser 
abrangente em todos os aspectos do programa 
de irrigação que se relacionam com o setor elé
trico~_ 
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Na fase_ interpelatória, usam çla _palavra os Se
nhores SenadoresJutahy MagaJhães, Relator, An· 
tônio F8rias e José Agripino. Nada mais havendo 
a tratar, encerra-se reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e_ aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, tão logo 
traduzidas e revisadas serão publicadas, em ane
xo, à presente Ata. 

AJYEXO A ATA DA 4• REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE /NQCJÉRfTO, 
DESTINADA A INVESTIGAR AS OWSAS 
DO RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉ-
7RICA E A POLfnCA PARA O SETOR ELÉ-
7RICO, REALIZADA EM I I DE JUNHO DE 
1987, A FIM DE CXMR OS DEPOú'!ENTOS 
DOS SENHORES MÁRIO PENNA BHE;;RING 
E JURANDIR PTCANÇQ RESPECTJYAMEN
TE, PRESIDENTE DA ELETROBRÁS E 
COORDENADOR DE ELEJR/FJCAÇÃO DO 
PRO/NE, QUE SE PUBliCA COJI1 A DEWDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN
TE: 

Presidente: S.enªdor Jqsé Agrlpino 
Relator: Senador Jutahy Magalhães 
(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino)- Dr. Má
rio Bhering Presidente da Eletrobrás, Dr. Jurandir 
Picanço Júnior, Coordenador do Proine, meus se
nhores. 

Dando pro_ssegu!rnento à nossa Comissão Par
tamentar de Iilquérito, que investiga as causas 
do racionamento da energia elétrica, vamos ouvir 
hoje o depoimento do Presidente da Eletrobrás 
e do Coordenador de Eletrificação do Proine, 

Antes de passar a palavra ao Dr. Mário Penha 
Bhering, eu gostaria de dizer a V. s~ que por aqui 
já passaram, prestando depoimentos, o Sr. Supe
rintendente da Sudene e O!i Srs. Presidente_ da 
Eletronorte e da Chesf, que tiveram a oportuni
dade de pintar o quadro da regíão; pelo ponto 
de vista sócio-económico, e puderam -prestar in
fonnações relativas ao Plano Energético do Nor
deste, do andamento de obras. Mas uma questão 
merece ser abordada em profundidade, indepen
dente da exposição que' V. S' fará e pediria que 
se fxzesse, Seria o quadro financeiro, o quadro 
de fontes e usos dos recursos que estariam previs
tos ou alcançáveis, para viabilização dos empreen
dimentos que se tem em vista, tanto na Região 
Nordeste como na Região Norte. 

Quando encerramos a última reunião, tivemos 
oportunidade de fazer algumas constatações, por 
exemplo, que o quadro de racionamento que hoje 
existe no Nordeste deve-se, fundamentalmente. 
a prazo, na construção de Xingó e na condusão 
de Itaparica, de verificar fatos que, evidentemente, 
estão correndo em função de indisponibilidades 
financeiras. D~ modo que, eu gosiaria, se lhe fosse 
possível, de que o Sr. prestasse a esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, o maior volume possível 
de informações, no que diz respeito ao equacio
namento financeiro ou à previsão financeira, para 
a execução das obras que _estão previstas _dentro 
do Plano Energético Nacional,_ e que tem conexão 
direta com a questão que estamos proCIJran.:lo 
identificar, averiguar e constatar, que é a questão 
do racionamento da energia elétríca no Nordeste 
e no Brasil. 
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Dito íStO,-tenho a-honra de conceQer a palavra 
ao Dr. Mário Bhering, para a sua exposição. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) --" Cóm 
a palavra o eminente Relator, Jutahy Magalhães. 

O SR. RELATOR (Jutaby Magalhães) - Eu 
queria primeiro fazer Uma mãfiife_stZição, a res
peito da nossa reunião de hoje e solicitar aos 
participantes, aos depoentes e àqueles que acom
panharam os depoentes apresentando desculpa, 
em primeiro lugar, em meu nofne peSsoal, porque 
contra meus hábitos, cheguei atrasado hoje, mas 
isso em razão de ter sido convidado para uma 
reunião às 2 horas da tarde com Q. _B:elator da 
minha Comissão. [nfelizmente, o Relator só pôde 
chegar lá às 2:55 horas, então tive pelo menos 
que atendê-lo durante uns 10 a 15 minuto_s, para 
poder ouvir da residência dele até aqui. Quero 
dizer que multas dos nossos companheiros não 
estão presentes, hoje, em maior número, porque 
várias são as reuniões que estão se repetirido du
rante o dia todo, nas Comissões Temáticas e, 
também, na reunião ·da Bancada do PMPB, que 
está aí ao lado para tratar de assuntos da maior 
importância para os Senadores. Eram estas expli
cações que eu queria dar a V. s.s e também ao 
nosso Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Só para 
esclarecer, desejaria dizer ao Dr. Mário Bhering 
e ao Dr. Jurandir Picanço que, pelo Regimento 
Interno das Comissões Parlamentares de Inqué
rito, as reuniões s6 podem ocorrer com as presen
ças do Presidente e _do r_elator, o que acontece. 

Concedo a palavra, portanto, ao Dr. Mário Bhe
ring. 

O SR. MÁRIO BHER!NG- Sr. Vrésidente, Srs. 
Senadores, prezados colegas. 

Eutãmbém devo pedir escusas, porque eu de
veria ter feito este depoimento há uma semana, 
mas eu estava fora do Pals justamente numa ne
gociação para obter mais recursos para _o se~r 
elétrico. E essa negociação com o Banco MundiW 
continua, e eu vou ter oportunidade de mencionar 
na parte de recursos, e acho importantíssimo que 
os Senadores compreendam quais são as nossas 
dificuldades, e vou mesmo pedir o aUX11io dos 
Srs., porque, como vão ve_(, o setor elétrlco, dentro 
da situaçã::> brasileira está atravessando uma crise 
muito séria. -

Preparei algumas notas, que eu vou deixar com 
os Srs, e que resumem o que eu vou falar. E 
vou projetar quatro transparências que ilustram 
esta minha palestra. Nós podemos então come
çar. 

Não sei se os S~. s_ijbem, eu deixei a Eletrobrás 
mais ou menos por aqui, deixei o setor elétrlco 
numa situação boa. Et.J n_ão esperava realmente 
voltar para a Eletrobrás. E isso aconteceu por 
um convite do me_u _ __sal!_doso amigo Tanç::redo 
Neves. 

Logo que entrei, nós ftzemos um primeiro I~ 
vantamento da situação do setor _que me parec1a 
muito complicado. Nesse período de 75 a 85 -
os Srs. já viram este gráfico antes - o serviço 
da dívida do setor ei_étdco atingiu um número 
mil e tantos, se esse índice é 100, esse tndl_ce 
é 14 vezes maior. Recentemente, nós consegUi
mos que ele caísse um pouco. O consumá conti-
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nuou a crescer, o investimento caiu e a formação 
d~ recursos Internos, que são feitos pela tarifa, 
caiU-aSsustadoramente e está agora, neste mo- _ 
rneritó, começando a sua_recuperação. Os núme
rds "dessa dívida são enormes. A E1e4obrás deve, 
hOJê;Cerca de 15 bilhóes de dólares, a ltaipu deve 
uns3.bilhões de dólares; as companhias estaduais 
devem uns 6 bilhões de dólares, e a dívida do 
Seto"t'eléfrlco, hoje, é- de- -26 bilhões de dólares; 
um-numero muitíssimo alto. 

Em parte daquele: período que eu mostrei, de 
80 a 86, essas são as participações regionais dos 
investimentos feitos no·_setor. O Norte consumiu 
16, 2f;- a Região Norte, vamos dizer, principal· 
mente a região servida pela Eletronorte, em tomo 
de 20, 17% dos investimentos-setoriais: o Nor
deste cerca de 16, entãQ o Norte ~is o Nordeste: 
cerca de 32; o Sudeste, em tomo de 36; o Sul 
vanou em· tomo de 10%; o Centro-Oeste não che
gou a2%. E ltaipu que foi um projeto muito caro, 
econôrnico;vamos dizer, de grandes investimen
tos, usou muito dinheitO nesse -períOdo que nós 
-eStãfuos Vendo; empregou muiio dinheiro, e hoje 
estájá caindo, porque Jtaipu corno obra civil está 
prOrita.- ESSes númerOS -mostrãm a participação 
reQional do que foi irivestido _nesse período. 

Principalmente nesse período é que ocorreram 
alguns atrasos significativos de obras importantes. 
-NãO só no Nordeste, como em outras áreas, mas 
-prindPàfrTieiite, corrló Os Srs. sabem, Itaparica, 
que Joi deCidida na minha gestão, em 75, e era 
para operar em 82. Quando eu voltei encontrei 
ltaparica com problemas muito sérios e com um 
atraso já acumulado ponderável. Como os Srs. 
sabem, o melhor cronograma possível de !tapa· 
rica é para 88, o _ano qUe vern. 

Encontramos também uma situação dificil, em 
ltaparica, dentro do reservatório, que o Dr. Aleluia 
deve ter explicado bem, com milhares de pessoas 
a serem indenizadas, que não haviam sido indeni
zadas no passado. Procurei me inteirar, porque 
as dúvidas que eu tii':tha eram as mesmas que 
os senhores têm. Procurei o Rubem Costa, que 
é meu amigo e perguntei: "O que aconteceu, por 
que Jtaparica atrasou tanto"? O Rubem, que foi 
Presidente da Chesf durante parte desse período, 
me contou as_ agruras da sua administração, a 
luta que ele teve para receber recursos, e de certa 
maneira procurou justificar porque ele havia con
centrado_to_dos os recursos na construção da obra 
e-não teve recurso nenhum para indenizar as trinta 
rilil pessoas ou mais que estavam dentro do reser
vatório. 

Desde que entramos, procuramos dar o máxi· 
mo de recursos possível a ltaparica e à linha de 
traiismJsSáo Tucuruf-Presidente Outra. Não tem 
sido fácil. Considero eSSaS- duas obras as mais 
importantes obras energéticas do Brasil e, talvez, 
junto com Xingó, devessem ser consideradas as 
obras mais importantes do Governo Samey, par
qué se essas obras se atrasarem mais teremos 
uma crise contínua no Nordeste de seriíssl_mas 
conseqüências. 

De tódOS Ós- fecursos que temos recebido do 
fundo Nacional de Desenvolvimento, e não tem 
sido fácil - porque o Fundo não está regula
mir:itado ainda - receber recursos do Fundo 
qúe é uril processo penoso, entraQ9o o -Próprio 
FundO, o Ministério da Fazenda, o Banco d~ De
senvolVimimto Econômico, pela própria legis1a-

OutUbro de 1987 

ção do Fundo. Desses recursos, tenho dado qua
se todos os recursos à Chesf e à _f]etronQrte. É 
nossa intenção não deixar essas obras atrasarem, 
mas quando analisarmos a situação geral econô
mica do setor veremos que exitem sérias.dúvidas 
quanto ao futuro. 

Logo que entramos na Eletrobrás, preparamos 
um plano, o PRS - Plano de. Recuperação Sete
ria!. Esse plano já sofreu várfos reajusfes, depenR 
dendo da velocidade da inflação, dependendo do 
Plano Cruzado. Ele procura equacionar a recupe
ração setorial, visando a sair daquela taxa de re
muneração, que veio caindo de 10% até 4 %; para 
6% em 87, 8%, 10% e 10% e ao mesmo tempo 
cumprir o prági'ã.rrlaâe Obras. Essa tabela de 
1986, qUe está expressa em milhões dé cruzados, 
hoje, está ultrapassada. To dos esSes tn1ti'léros São 
pelo menos o dobr:o. Vam_os~ri.fi,car esses núme
ros porque os valores relativos desses números 
têm importância. Temos uma tabela de recursos 
tarifários, onde os senhores vêetn que para passar 
de 6% para 8% os recursos- !:arifáfiõs -têm que 
ser ponderavelmente aumentados. Doações e au
xmos temos muito pouco. Reembolso do progra
ma nuclear, que é devido pelo Govemó áo setór 
elétrkO, pelos investimentos feitos em Angra II 
e m, antes da sua passagem para a Nuclebrás, 
recursos de capital que são prin-cipalmente os 
trinta bilhões .do FND e outros apertes,_ emprés
timos extra-setoriais, que s_ão os empréstimõs do 
Banco Mundial e do BlD e de co~financiamento. 
os da ordem de 150, roo, mais ou menos sete
centos bilhões de cruzados. Quando isso foi feito 
esse número representava quatro milhões de dó
lares, cinco milhões, sei$ milhões_ d_e dólares. De 
modo que o nosso programa, para fixar números, 
previa-recursos que permitissem um investimento 
da ordem de cinco bilhões de dólares/ano, que 
era representado por esses números aqui, 76, 78, 
85, 90, etc. -

Esse quadro mostra que os recursos tarifários, 
embora aumentados para que se conseguisse es
sa rentabilidade, empatam com o -serviço da dívi
da, que é enorme. Num determinado momento, 
eu contaria com recursos líquidos tarifários de 
98 bilhóes, para pagar um serViçO da dívida de 
92 bilhões; portanto, o inveStimento seria feito 
com parte desses recursos, porque este aqui mata 
a dívida. Eu teria que fazer todo um investimento 
com empréstimos extra-setoriafs- e recursos de 
capital, que no ano de 87 seriam principalmente 
provenientes do FND e depois de outras fontes, 
à medida que a tarifa fosse cobrindo e houvesse 
menos necessidado<:: dos recursos ·do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento. -

Teoricamente, eSSe quadro fe-cha. Depois vere
mos as obras principais e quanto desses recurs-os 
iriam para o Nordeste. Entretanto, neste momen
to, ternos várias dúvidas quanto a esses números, 
que não são exatamente estes,_ mas ~ como se 
multiplicássemos todo esse quadro por dois. Veja
mos as dúvidas. 

O Banco Mundial deveria nos emprestar, de 
recursos próprios ao seta!, cerca de um e meio 
bilhão de dólares, e-m empréstimos diretos ~ co~fi
nanciamentõs com banc_os _privados. Essa parte 
de co~fi_n-ªOdamento com bancqs privados repre
se_bt,;;~ qUe o b~nco _analisaria ~s projet_os _e o~ 
bancoS particulares europeus, japoneses e arnen
canos contribuiriam, no conjunto, CQJ11 quase ou
tro ~~tO que o banco colocasse. Devi.do à situa-
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ção brasileira, a rnoralórla e todos os problemas, 
os bancos privados, como os senhores s_a_Qern, 
recuaram. isso em parte está sendo suprido, este 
ano, com mais recursos do FND para cobrir esse 
déficit Causado pélo não comparecimento dos 
bancos particulares. 

Outra coisa seriíssima que está ãtóntecendo: 
os re-cursos tarifários dependem evidentemente 
das companhias concessionárias pagarem a con
ta. Essas companhias têm que pagar a conta de 
energia e os encargos_ e as res_ervas que vêm 
junto com a conta; algumas delas destinam-se 
a compensar tarifas, como a RGG e outr~ desti
nam-se a investimentos. 

Gradativamente, as companhias estaduais, al
gumas de Estados mais ricos que outros, come
çaram a não pagar os recursos das reservas de 
reversão e a reserva de garantia. Mais recente
mente algumas companhias, que estão relativa
mente bem, que estão c_om_r_entabilidade já próxi
ma disso, não estão pagando o próprio fatura
mento. Hoje, há atrasos de faturarnento enormes. 
Esses atrasos, dependendo se conta-se multa ou 
não conta-se multa, atingem já um número equi
valente a uns 250 a 300 milhões 0-e dólares. É 
um número assustador. E o Goverf'i<Y Federal, 
em face da conjuntura política que vivemos, não 
tem equacionado, no momento, como resolver 
esse problema. Se esse problema continuar, esse 
número o•..~ o dobro desse número, que seria em 
moeda cl_~ hoje, vai diminuir muito, e não teremos 
como executar parte do programa previsto nesse 
PRS, que inclui a usina de ltaparica, a linha de 
transmissão de Tucuruí, as linhas da Chesf, linhas 
de Furnas etc. 

Então, esse quadro, neste momento, apresen
ta-se problemático. Temos levado toda essa con
juntura ao Ministro Aureliano Chaves, o qual no 
meu entender, deve levar essa situação, o mais 
urgente possível, ao Presidente da República, e 
estamos esperando para conversar com o novo 
Ministro da Fazenda, tão Jogo ele possa nos rece-
ber, pois está atarefado com o Plano de Estabili
zação. O setor elétrlco, neste momento,_está com 
um problema muito sério na área financeira. Evi
dentemente, se_ esse problema não puder s_er re-_ 
solvido a curto prazo, vamos ter s_érias conse
qüêndas no futuro. 

O Presidente da Eletrobrás da ocasião estará 
aqui numa posição parecida com a minha. Irá 
mostrar um quadro e dizer que, há dois anos, 
o setor elétrico havia feito um- plano, mas não 
apareceram recursos etc. _ 

Essa é uma informação que qUeiia dar aos 
Srs., porque me preocupa, tenho perdido o sono. 
conversado com vários Ministros e neste morri en
to em que chega uma missão do Banco Mundial 
-vai chegar na semana que vem....,... para concluir 
as nt'!gociações do nosso empréstimo de 112 bi
lhão de dólares, fi<: amos numa situação difícil para 
explicar até isso. Por_que, realmente, ninguém po~ 
de compreender que um bem como energia elé
trica, que é vital, que é produzido e consumido 
no mesmo instante, possa ser objeto de uma re
tenção indébita por empresas que ·estão" cciin ren
tabilidade alta e sáo de Estados que estão numa 
situação relativamente melhor que o resto do Bra
sil. 

Previsto para a Região Nordeste_ no PRS, na 
- mesma taxa de_ câmbio, estão _os 8 bilhões em 

moe® cta época para ltaparica; 1.6 para Pedra 
do Caval9:.9 pr9sse_g__uimento de Xlngó, gastando 

_ll, previsto para entrar aqui em i993; completar 
Boa _Esperança, que é uma obra relativamente 
pequena __ e_ um_ investimento muito alto, que é 
a segunda linha _de 800 km que ligará Tucuruf 
a_o_Nordeste._ Está previsto, mais para frente, fazer 
uma terceira linha. _ 

Então,_ em termoS de dólar, que é uma moeda 
que não se expressa muito bem hoje, teríamos 
um total de inv~stimentos só ness?l$ obras, porque 
existem _Qutras de transmlss.ã;o de subestações 
etc, no_ Nordeste, de 2.3 bilhões de dóiZ~res no 
período, sendo que o Norte e o Nordeste terí~m 
600 mais 1 bilhão e 600. 

Esta outra tabeJa mostra-nos toçlos _os inve_sti· 
mentos._ não apenas aqueles previstos na mesma 
taxa,. de câmbio; .aqui temos investimentos esta
dUais, por exemplo, no Maranhão, da__ Cemar, os 
investimentos dct Chesf, no Maranhão, os investi
mentos da E1etronorte, no Maranhão, e o total, 
no perfodo, por Estado: Maranhão, Piauí, Ceará 
et.c. Esta tabela também forneceremos aos Se
nhores. 

g qUe dá, então, no total, esse liúmet:Q 70.116, 
que, no câmbio adequado daria um [nvestimento 
total na área, nesse período, de 5.2 _bilhões de 
dólares, dos quais cabeda à Çbgsf e à EJetronorte 
3.6. Entãõ, esses são os números básicos. Esse 
plano prevê investir na Í'egião 5 bilhões de dólares 
no período, do qual caberia ao Governo Federal 
um__in_vestimento de mais ou menos .3 _bilhões 
de _d_ólares. Esse. é.._o panorama até 1900. 

A Eletrobrás está preparando um plano, que 
deve ser_s@metido ao Governo dentro de ãfguns 
dias, que estende esse horizonte muito para frente. 
é:: chan:u:~do Plano 2010, em que nós analisamos 
várias altemativa_s, custos, para abasteciinento a 
todas as regiões do Brasil, com um horizonte mui
to maior. Evidentemente que todas as regiões 
continuar.:_ã_o a cres.cer, .· 
~ como grande parte da hidreletricidade do 

Brasil está concentrada na Bacia Amazônka, uma 
vez que termina o aproveitamento do São Fran
cisco, do Jequitinhonha e de outros rios locali
zados propriamente no NordeSte, onde estão pre
vistas algumas usinC)s de porte, pela Chesf, a gran
de supridora de energia _do Nordeste deve ser 
a Bacia Amazônica, onde existe um potencial dis
pontveJ enonne. Naturalmente, teremos que fazer 
longas linhas de transmissão_ e_ teremos que deci
dir se __ começaremos com as obras menores, mas 
mais próximas, sobre o Tocantins, o Xlngu e _o 
Tapajós, ou se vamos fazer projetas maiores, com 
-distância de transmissão mais longa. 

Entretanto, temos um certo tempo para discutir 
Isso. O _qUE: não temos- tempo é de questionar 
a absoluta necessidade de não faltarem reçursos 
para Jtaparica, nem para linha de transmissão, 
interligação, nem para concluir Xingó, que é uma 
usina extremamente econôrnica, e nem para colo
car mais máquinas em Tucurui. 

Essas obras são, no planejamento da Eletro
brás hoje, as obras mais importantes do Brasil. 
Só existe um_a_ obra de igual importância que é 
a transmissão de ltaipu para o Sudeste. Todas 
as outras obras, se houver uma emergência, não 
deveríamos, mas estamos dispostos a atrasar, 
menos essas. -

Agora, devo ser _absolutamente franco: tenho 
hoje uma grande preocupação com a execução 
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do PRS; não sei se _a, sociedade_ brasileira e o 
próprio Governo, acho que os-consumidores do 
Nordeste, os Srs. que são líderes no Nordeste 
podem realmente nos ajudar, porque se nós não 
completarmos essas obras, não vejo como pode
remos continuar a abastecer, dentro de um risco 
razoável - tudo tem um risco - todas essas 
obras que são feitas para a probabilidade de que 
o racionamento caia do atual nível, para menos 
de 5%, que é o que se a dota mais ou menos 
no mundo. Se atrasarmos essas obras teremos, 
vamos dizer, possibilidade de racionamento, índi
ces de racionamento muito maiores. 

Lamento te_r (alãdo com esta franQue~, mas 
achei que não era hora para meias medidas, e 
queria colocar os Srs., que estão nesta Comissão 
tão importante, a par da situação. M':lito obrigado. 

-0-SR. PRESIDENTE (José A_gripino) -Agrade
cendo a exposição do Dr. Mário Bhering, Presi
dente da Eletrobrás, consulto o Relator, ConstiM 
tuinte Jutahy Magalhães, bem como ao Consti
tuinte Antonio Farias, se desejam fazer indaga
çõe_s neste momento o_u ouvir em seguida o Coor
denador de Eletrificação do PROINE, Dr. Picanço, 
para em seguida fazer os seus apartes do debate, 
c_om as indagações. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Presi
dente, eu considerO que seria melhor nós fazer
mos comO da outra veZ: primeiro um depoente; 
fariamos novas indagações, depois passarfamos 
para o outro depoente. 

O SR. PRESIDENTE (José AQripino) - Com 
a palavra, então, o Relator, Constituirite Jutahy 
Magalhães. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Pre
sidente, eti quase que me abstive de fazer indaga
ções ao Dr. Mário Bhering pela franqueza com 
que ele utilizou o seu d_epoimento e as preocu
pações que demonstrou quanto ao futuro do pro
blema de energia do Nordeste. 

Logicamente que, como técnico competente 
que é, ele tem o plano já pré-estabelecido de 
como evitar o mal maior. mas ele está sentindo 
a dificuldade de obter os recursos necessários 
para a execução das obras que são da maior 
importância para a Região Nordeste e para o Bra
sil como um todo. 

Mas, a minha obrigação aqui é procurar algu
mas informações a mais a respeito do assunto, 
e inicialmente eu perguntaria a & s~ se_ a _Eletro
brás já foi""ub1izada como captadora de recursos 
para fins ae fechamento de balanço de pagamen
tos? Em caso afirmativo, quais os custos finan
ceiros advindes dessa captação? Por que que a 
EJetrobrás foi utilizada para esse ftm, e quem é 
que está amortizando essa dívida? 

O SR. MÁRIO BHERING - O Senador sabe 
que houve uma fa!;ie em que aquela dívida subiu 
assustadoramente, e que o Governo, principal
mente o Governo passado, usou os projetas do 
setor elétrico para compras de equipamentos liga
das a operações casadas para resolver o problema 
próprio dele, Governo. 

Muitas dessas negociações foram referentes à 
compra de máquinas em ltaparica e Timbó, os 
recursos casados que foram obtidos àquela épo
ca, o GQverno utilizou a moeda estrangeira para 
cobrir-as suas necessidades, emitiu moeda nado-
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nal e entregou esses recursos a Eletrobrás que 
repassou a Chesf, a outras_ empresas. Colli <:1 alta 
dos juros. algumas dessas negociações foram fel· 
tas a 6,7%, depois -os ]UróS1õra:m longe, e ã dlvida 
aumentou assustadorame_nte, Então hoUve real
mente isso e uma parte desse plano de recupe
ração consiste em o Gõve·m.o-àbsOrver algumas 
dessas dívidas em troca de capitalização na Ele
trobrá. lsso que tem sido feito e faz parte dessa 
recuperação, é que perníitiu começar a --cair a 
divida, aumentar a nossa capitalização. E desde 
que nós entramos na Eletrobrás, de comum acor
do com o Ministro Aureliano Chaves e o Governo, 
não fiZemos mais nenhum pacote, não Coinpra
mos mais nada que não tenha sido Com concor
rência, o que não era propriamehte à prática ante-
rior. --

O SR. RE!J\TOR (Jutahy Magalhães)- Na opi
nião de V. s~ isso d~í levou a Eletrobrá_s a que 
quantidade mais ou menos de testes, ~m termos 
de milhões de dólares? Quanto deixou de-ser-em~ 
pregado no setor energético especificamente, eni 
decorrência desses recursos que foram obtidos 
para o setor de energia mas que lá não chegaram? 

O SR. MÁRIO BHERING - Nã_o Senador; o 
que houve foi o seguinte: os recursos referentes 
à Conta das máquinas, vamos dizer, esses recur
sos viraram equipamentos e COmpraram as tLirbi· 
nas de ltaparica, subestações para a Chesf, usinas 
térmicas no sul, então esses equipamentos entra
ram dentro da Eletrobrás. Agora, a Eletrobrás não 
tomou empréstimos em cruzados que tenham 
sido desviados pelo Governo. O qile 6 GOverrio 
ficou foi com os dólares cas~;~dos na operação, 
entregando cruzados _à Eletrob_rás, o que resultou 
disso foi, vamos dizer, de certo modo, ruf parte 
de_ equipamentos haver uma antedpação de dívi~ 
da, isso foi o que houve. _ 

Como o GovernO estava niU!tO apertado, com 
o balanço de pagamentos do Governo passado, 
ele comprou turbinas, geradores, turbinas a vapor 
e outras coisas antes da hora, vamos dizer, e essa 
é uma dívida da Eletrobrás e da_s suas__subsidíárias. 
Isso é que ocorreu. 

Então,_ a quar1_to monta isso que foi comp~~do 
antes? IsSo nlonta a__c_erca de uns US$ 2 bilhões, 
o que representou realmente de encargo a mais 
foi o juro que foi pago sobre isso a mais sobre 
esse equipamento. 

O Governo não mcmdou a ELETROBRÁS to
mar recursos no exterior e depois ficar respon
sável, vamos dizer, propriamente pela dívida, ele 
comprou máquín.as-anres; re-ceoeu dólares, emitiu 
cruzados e entregou na hora à Eletrobrás e ficou 
com os dólares para ele. Foi isso que fOl fe"ito, 
durante muitos anóS nesse-período pasSado. Não 
está mais sendo feito isso, agora, porque todOs 
os recursos que nós e5;tamos tomando hoje pro
vêm basicamente do Banco MUndial e do _BID 
que emprestam a quinze anos a juros razoáveis, 
em algumas operações casadas, vamos dizer, 
com a área socialista em que se troca equipa~ 
menta por produtos brasileiros. Quer dizer, não 
há mais esse tipo de- n.e-gõCíãÇãO l10je~ 

O SR. RE!J\TOR (Jutahy Magalhães)- Esta, 
mos aqui, já com outros depoimentos, procu
rando encontrar as razões que levaram o Nordeste 
a essa situação de racionamento atual. E pelos 
depoimentos anteriores, estamos- chegando a 
uma conclusão praticamente a mesma que V. 5' 

apresenta, de que a partir de um determinado 
-momento ·que e.Stcirta "fixado mais ou menos nO 
'ii'líOO do Gõvemo·-anten.or, Com esses-·recursos 
obtidos_no exterior e de compras antecipadas de 
material, de máquinas, como por exemplo em 
Xingá, parece que já estão compradas as máqui
nas, que ainda não foram fabricadas, mas. certa
mente está se pagando alguma coisa pOr isso, 
incJusive juros, então, esse déficit, esse prejuízo 
que a Eletrobrás teve, nesse periádo,representa 
a dificuldade de poder fazer a implantação das 
obras que se faziam necessárias para a região 
Noii:lf!ste e para essa linha de produção de T ucU
nií a Presidente Dutra. 

Nós estamos chegando mais ou menos a idéia 
de colocar, nesse período - não digo o início 
-º--º~ nossos problemas -mas talvez a parte prin
cipal dos nossos problemas, para a conclusão 
de obras importantes como ltaparica, principal
mente, que está atrasada e fazendo muita falta 
nessa horá. - -

V. s~ f.9.la por exemplo num déficit para a EJetrO· 
óiáS áe aproximadamente dois bilhões, com ~s
seS empréstimos que foram tomados, e áo mes
mo tempo mostra que, se no Nordeste nós tivés
semos feito aplicação de US$ 2,3 bilhões, nós 
~~eríamos ter: construído eSSas Usinas que eStão 
fazendo tanta falta lá. -

V. S• coloca mais ou menos, no meu ponto 
de vista, e por isso eu estou insistindo nisso, se 
houver equívoco da minha parte na interpretação, 
v. s· me corrigirá, mas v. s~ está colocando mais 

-ou menos nesse-período como sendo a fonte 
~p_iíncipar do~ ilossoS problemas. 

O SR:-_~10 BH~ING - Eu concordo que 
a fonte principal dos nossos problemas foi durante 
esSe penado • mas não foi exainente US$ 2 bi
lhões, US$ 2 bilhões representou a compra de 
muitos equipamentos para o Nordeste, para 0 

Sudeste que foram feitos por eSse regime-casado. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- O pre
juízO em si, qual seria? 

O SR MARio BHER!NG ---Áh! Muito menos 
do_que isto, porQue foram realmente os juros du
rante esse período. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- Os ju
ros. 

O sR. MÁRIÓ BHERING - Vamos dizer que 
fosse no máximo a décima parte desse número. 
Agora,_ o que houve, realmente danos foi o seguin
te: ~~sse período, a idéia era de segurar a tarifa 
-:- fazer {!quilo que está aí - _e tomar-dinheiro 
lá fora, porque os juros estavam baixos. Então, 

_ _yários setores, não só o nosso, como a Siderbrás 
e oUtras, foram levados a se endividar mais do 
que deveriam; e a manter os preços do aço e 
o preço da energia elétrica baíxo. É o que aquelas 
curvas mostram. Então, é necessário, neste mo
mento, fazer o seguinte: reajustar o preço da tarifa 
e tomar empréstimo muito mais extenso. E o 
Governo - reconhecendo que eu faz tudo isso, 
o Governo atual, o nosso Governo fez tudo isso 
-.:..._diz que iremos pegar parte dessa_ dívida e capi
talizar. O PRS é feito em tomo disso.- AgOra-o 
que o PRS não tem jeito de prever é se a-s compa
nhias estaduais que arrecadam o dinheiro não 
pagam as companhias federais. Ai, esta é uma 
parte multo séria que está se caracterizando _de 
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uns três_ a quatro meses para cá, embora ela já 
existisse em menor escala, mas de uns quatro 
meses para câ está muito preocupante. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) ~ Uin 
dado que tem me preocupado, assim como leigO, 
quando eu vejo esses números às vezes me es
panto, é que V. s~ fala em inVeSfft'nenfó" Norte-Nor
deste de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. No 
entanto, existe a informação de_ que nós temos 
no setor de energia uma energia subsidiada no 
valor aproximado de 3 bilhões de dólares anuais. 
Isto daí não representa uma certa distorção da 
política energética? 

O SR. MÁRIO BHERING -Já existiam vários 
subsidies no Brasil; houve uma fase em que o 
Governo achou que tinha energia demais. Então, 
institui-se uma tarifa chamada EGTD, principal
mente no Sul; essa tarifa dava energia de graça; 
praticamente ela dava 80% de desconto às indús
trias que parassem de produzir, de queimar petró
leo e passassem para a energia elétrica. Na reali~ 
dade, aquela era uma situação cõnjuntural extre
mamente de período _curto. Vamos dizer, o cresçi
mento da carga tinha diminuído devido à situação 
econõmtca, e tinha chovido muito. Bastou um 
ano seco, feito esse que nós estamos tendo, prin~ 
cipaJmente no Nordeste, com a retomada do de
senvõ!Vlmento, pa·ra se ver que o setor elétrico 
não tinha essas reservas; então .çr EGTD foi supri· 
mida. 
- Outro caso de tarifa muito baíxa é a tarifa da 

Albrás, do alumínio, que reaJmente é uma tarifa 
muito subsidiada. Esse é um contrato que foi 
feito, que está em vigor, que foi negociado, princi
palmente, pela empresa brasileira que participa 
mais nesse setor que é a Vale do Rio Doce. Esse 
é um problema complicado; acredito que o Dr. 
Miguel tenha conversado sobre o assunto. A in
dústria de alumínio no mundo quase toda tem 
tarifa subsidiada; a Venezuela subsidia, o Canadá, 
os Estados Unidos etc. Então, é difícil competir 
no mundo sem tarifas subsidiadas. Agora, se o 
subsídio deva ser todo Jogado em dma do setor 
e1étrico é outro assunto. E o contrato que existe 
foi feito nessa pressuposição: que o setor elétrlco 
arcasse com o subsídio total, o que acho altaH 
mente injusto. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) -Mas 
não é apenas um subsídio pela parte do alumínio 
que existe neste setor; exist~m vários outros tipos 
de subsídio. 

O SR.· .MÁRIO BHERING- Existem outros sub
sídios. Nós estamos acabando com o subsídio; 
praticamente acabamos com o subsídio dessa 
energia térmica interruptivel junto com as empre
sas e sob a supervisão do Dinai, e isso pratica
mente acabou tudo. Praticamente acabou tudo! 
E temos tarifas relativamente baíxas para consu
midores tipo ferro--liga e produtores de cloro e 
e1etroquímica. Agora, o que realmente tem uma 
tarifa _especial, o único que realmente tem um 
tarifa especial tenho a impressão que s_eja a Albrás. 
Não sei se há outro; Miguel, tem alguma tarifa 
desse tipo? 

O SR. MIOOEL NUNES - Não tem. Apenas 
a Albrás. Hoje, no máximo, ela tem uma tarifa 
da classe, com um desconto de 10% ... _ 
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O SR.ft\ÁRIO BHERING- O que é um peque
no desconto. Agora, a Albrás tem uma tarifa que 
é menor ... 

O SR. MIGUEL NUNES - .,.,vincy]ada aos pre
ços internacionais do alumínio. 

O SR. MÁRIO BHERING - Pois é; mas ela 
é, digamos, a metade da tarifa?_ 

O SR. .MJGUEL NUNES - Dez e _meio. 

O SR. MÁRIO 6HERING -:_Dez e meio em 
mil? 

O SR. MIGUEL NUNES - Dez e meio em mil. 

O SR. MÁRIO B_HERING - Muito pouco. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Mas 
esse dado estaria correto, quer dizer, nos termos 
do subsídio, 3 bilhões de dólares? 

O SR. MÁRIO BHERING- Três bilhões? 

O SR. REU\TOR (Jutahy Magalhães)- Três 
bilhões de dólares. 

O SR. MÁRIO BHERING - não. Acho que a 
Eletronorte podia fazer uma conta de quanto é 
o subsídio do alumínio, mas acho que não dará 
isso. Quanto dá esse subsídio?_ 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Não 
estou falando só de alumínio, estou falando do 
total. 

O SR. MÁRIO BHERING - Só o_ Dinai é que 
pode responder a isso. 

OSR. MIGUEL NUNES- (Fora do microfono.) 

O SR. MÁRIO BHERJNG-Tem isso __ 3 bilhões? 

O SR. MlGUEL NUNES-- Bem, na realida· 
de, existem várias tarifas que estão ... (InaudíveL 
Fora do microfone.) 

O SR. MÁRIO BHERING - Ah! Está somando 
tud0.-

0 SR. MIGUEL NUNES- (Inaudível. Fora do 
microfone.) 

O SR. MÁRIO BHERING- O S~tor deveria arre
cadar para 1 O% de remuneração? 

O SR MlGUEL NUNES - (lnteiVenção inau· 
dível. Fora do microfone.) 

O SR MÁRIO BHERING - É verdade, rrias 
esse total é um número um pouco teórico. Porque 
precisava que o setor todo estivesse com os 1 O%, 
e com todas as tarifas, sem subgjdio. Ao invés, 
tem tariÍas sociais, que não sei se o Governo irá 
querer acabar com o subsídio total, além das in
dustriais. 

O SR. REU\TOR (Jutahy Magalhães)- O fato 
é a necessidade de minimizar o racionamentO, 
em que poderão ser gastos 1 milhão de dólares, 
diariamente, apenas para consumo-de combus
tível as unidades de geração térmicas. Caso esses 
gastos se prolonguem por cerca de nove meses, 
o montante desses custos seria o equivalente ao 
total de recursos necessários à conclusão da linha 
Tucuruí-Presidente.Qutra, o que evitaria o racio
namento. Por que esses investimentos não foram 
reaJizados no passado para se evitar duplicidade 
de gastos? 

O SR. MÁRJO _BHERING -f?om; esse é ~ pr!J· 
51emã. que eu expliquei. Não houve recurso, isso 
não-acontec-eü só rio Nordeste- aconteceu" rio 
Siú:ieSte taffibém. Tivemos qUe rodar tér~íC:ãs 
que estaVani n'luita,s-delas paradas. A CHESF téve 
que recupera-r--algumas térmicas que estavam pa
radas já há dez anos. E realmente é um contra
senso se você tiver obras hidrelétricas no prazo, 
não teria nurl_ca -que fazer isso, não? Embora todo 
o SiStema pUramente hidráulico tenha uma_ çerta 
capaCidadélérmica justamente para isso por mais 
cjile- sê fãÇ.:i -bairagens- grandeS, que regularize 
o rio, sempre existe um certo risco de que, do 
ponto de vista hidráulico,_ venha-se a enfrentar 
uma situação desse tipo. Então essas térmicas, 
eventualmente;- sempre alteram, agora, o custo 
da energia térmica queimando óleo, realmente 
rriliitaS vezes mais, do que a hidráulicâ; além disso 
queima um produto que é eni parte importado. 
Quer dizer, tem todas as desvantagens. Tanto que 
tão logo entraram as linhas de ltaipu e as máqui· 
nas de [taipu, nós paramos todas as térmicas do 
Sudeste. Gostaria de poder parar todas as térmi~ 
cas da área da Q-IESF, mas infelizmente não é 
possível. Nós já estamos com _itaparica atrasada 
de 82 para 87, cinco anos de atraso. Isso é uma 
coisa trágica. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) -Real
mente, nós não tivemos reç_ursos para fazer essa 
linha de transmissão. Agora teremos que ter o 
dobro desses recursos. E nós temos? 

O SRL MÁRIO BHERING - Isso faz parte do 
programa global do PRS._ Nós só teremos esses 
recursos totais se. além dos recursor tarifários 
e o empréstimo do Banco Mundial, as compa
nhias estaduais suspenderem essa prática lamen
táv€:1, pOrque nada pode cobrir uma falta de fatura
mento. É como se a Siderbrás vendesse toda 

-a sua produção e não recebesse mais nada. En
tão, como se ouviu, o número proveniente do 
recurso da tarifa é o número prindpal. Um investi
mento àe 5 bilhões de dó[ares/a,no;_ o número 
que vem da tarifa é da ordem de 5 bilhões, portan-

- tõ,-s_e não ti~ermos o recurso aquilo não fechará. 

O SR. REU\TOR (Jutahy Mgalhàes)- Na reu· 
nião passada, eu já fiz essa indagação, mas o 
assunto foi jogado um pouco para ser respondido 
quando V. SI> estivesse aqui. Os potenciais ftidrelé~ 
tricos do norte do Pais que estão concentradOs, 
b~_Sícamente, nas baCias Tocantins, Xingu, Tapa
jós, Madeira. F~a-se em um aproveitamento do 
potencial do Xingu para um futuro suprimento 
.da região sudeste, o que poderia criar posteriores 
dificuldades para a região Nordeste, que é sabida
mente um pequeno potendal hidrelétrico. Não 
poderia o potencial de Tocantins e de Xingu ficar 
para o Nordeste, enquanto Madeira e Tapajós se
riam de!iviadõs para o Sudeste, em relação a isso, 
e dentro de .um pfojeto que a E1etrobrás já está 
pensando para o ano 2010,2015. Nesta projeção, 
já estaria estabelecido um plano a respeito do 
aproveitamento dessas bacias para que região? 

O SR. MÁRICf BHERING -Existe alguns estu- -
dos, embora não exista uma decisão. Parece lógi
co que o Brasn, nessa época, terá um amplo siste
ma interligado, desde o Norte até o Sul, com 
troncos de transição enormes, maiores do que 
Itaipu, com 1.500 km de algumas linhas; transmi
tindo a energia dos afluentes da margem direita 
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do ~~zonas. É m,_ai.s lógico que os rios que estão 
mais a oeste se destinem ao sudeste e ao sul, 
e os que estão mais a _leste, mais próximos da 
costa, se de~nem ao nordeste, Inclusive a trans
missã:o é- inuito mais curta. 

Embora tenhamos submetido uma proposta 
ao_ Qovemo e aos órgãos financiadores, sobre 
a seqüência _dessas obras, ainda existiu algumas 
dúvidas, __ muito embçm~ uma grande parte dos 
te<: ursos dg Tocantins e, talvez;, também do Xingu 
vão fluir para o Nordeste. Não existem muitas 
outras alternativas, a não ser que se faça _usina 
nuclear na costa do Nordeste, que é a única outra 
alternativé!J. Hoje, depois de Chernobyl. existem 
dúvidas e reações muito grandes quanto a uma 
solução desse tipo. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Então, 
numa projeção da E1etrobrás, a preferência seria 
de Xingu para o Nordeste? 

O SR. MÁRIO BHERING - Tocantins e talvez 
o ?Gn9u ·para o Nordeste, porque é rilais perto. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Sobre_ 
Xingó e Itaparica nós teríamos aqui várias ques
tõe'>-_ a apresentar, mas V. s~ já respondeu pratica
mente a toda a questão de recursos, já demons
trando o perigo para a região se esses recursos 
não forem alocados para a e~e_cução dessas 
obras. MaS, também na reunião passada, com 
o Dr. Aleluia, fiZemos uma pergunta específica 
sobre a possibüidade do aproveitamente do resí
duo asfáltico da refinaria Landulfo Alves. e a infor· 
mação é de que a Cofoba tem alguns estudos. 
_Eq perguntaria: a Eletrobrás tem algum plano 
para realizar esse trabalho em conjunto com a 
Petrobrás? 

O SR. MÁRIO BHERING - Temos discutido 
muito sobre isso com a Petrobrás e as compa
nhias estadu_ais têm discutido bastante também, 
tanto a Coloba, como a CHESF, como a CEMIG, 

-em todos os lugares em que existem refinarias. 
ªst~ry}_S~stQ§ _2~~J~J!l~§ __ ~_':!1P~i~a~o~ g~~ -~ó 
uma frxação a longo prazo, quer dizer, se ele será 
disponível e quanto ele custará; e, nesse momen
to, até_onde eu sabia, não existe nenhuma decisão 
de usina _térmica grande, a óleo pesado, em lugar 
nenhum do Brasil. Todo mundo continua consi
derando o assunto, mas ainda em expectativa. 
Nao sei se existe alguma decidida, porque ele 
é um óleo muito denso. tem que ser esquentado 
-o tempO todO, senão ele vira piche. Não é uma 
soluç_ão_rnuito_ encorajadora. Além do alto proble
ma de PoluiçaO que ele poderá trazer. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) - Em 
matéria de empreendimento "encorajador", fo· 
ram destinados recursos do selar para a constru
ção do programa nuclear. Quais os benefícios 
económicos e sociais advindes desse projeto? Ca
so esses recun~os tivessem sido destinados ao 
setor de energia, não poderiamos, mais ou me
nos, ter evitado a questão do racionamento, 

O SR. MÁRIO BHERING - Eu acredit~ que 
sim, porque se gastou muito dinheiro nessas nu
cleares, nesse periodo e até o período anterior. 
Essas nucleares estão muito atrasadas. Não sei 
se o Senado sabe que o plano foi revisto. Das 
8 usinas, ser fio construídas apenas 2, agora, talvez 
haja a_té Q(lvida se serão construídas duas ou s6 
uma; a outra usina ficou para um horizonte muito 
ma!s remoto. 



2394 SeXta-feira 16 

Foi, realmente, U_ma decisão complicada e a 
organiza~ão de uma empresa para faier a energia 
nuclear separada dª Eletrãbfás-é d~bativel, e es· 
ses recursos, realmente, fizeram falta no setor. 

O SR. RELA.TOR (Jutahy Magalhães)- Tenho 
em meu poder um recorde sobre u simpósio, 
realizado em Salvador, a respeito do problema 
de energia e racioname_oto d_o Nordeste. Tem 
uma dedaração do Dr. Paulo Rk:het que achei 
interessante. Diz o Dr_. Paulo: "Se ele pode ftx.ar 
a tarifa, a lei diz qué é õ mínimo de 1 O%, e e) e 
dá 3; é sinal que o Governo nãó atua, na realidade, 
para que o setor efétrico sobreviva. Então, inven
taram o modelo no Brasil que, realmente, é um 
primor de ineficiência. Captaf recursos do exterior 
a 15%, em média de custo, investir no setor elétri
co, considerar que o juro_ internaCional é 10% 
e, depois, remunerar esseirwestir;nento a;t.%_". 

I:: a reaUdade total do _que está acontecendo. 

Sr. Presidente, o quadro está ai. Eu fico até 
sem ter o que perguntar. Erros graves, cOmetidos, 
fala-se em remuneração do capital da energia 
de 10%. Temos um-sistema de equalização de 
tarifas com problemas de uma revisão de custos 
nas companhias estaduais, para poder uma acu
dir a outra e ficarem todas na média global do 
País, uma espécie de faZer ccii'n ·que haJa um-bene
ficio para aquelas que não se preocupam tanto 
em ter um maior Jucro, mas _m_elhores condições 
de utilização de recurso para investimento, falta 
de pagamento, como disse o Dr. Mário Bhering, 
por parte de algumas companhias, que maior lu
cro têm, de repassar esses custos. Vemos que 
o País está pagando o serviço da dívida, do setor 
muito alto; estamos pagando juros elevados que 
não permitem a remuneração reãl das nossas 
tarifas para investimento, tudo isso lev_a ~ _que 
haja falta de recurso para investir no setor, e os 
resultados estão aí. 

O que é que se_ poderia dizer sobre isso? _Está 
todo quadro pintado, o quadro está feito e o que 
houve foi isto: está-se procurando fa.z.er uma recu
peraç_ão do setor.- Não há muita esperança de 
que s_e consiga os recursos necessários para se 
fazer a aplicação que temos visto que é primordial 
para que o Nordeste _não sofra mais do que tem 
sofrido no momento, e mais do que o Nordeste, 
todas as regiões do País. 

EntãO, fico aqui sem saber mais o que dizer, 
sem saber mais o que perguntar, porque o quadro 
foi pintado e as conclusões, quais serão? Não 
chegamos ainda a fJ.Xar bem exclusivamente por~ 
que sempre estamos encontrando opiniões que 
respeito, porque não _qu_ero também forçar que 
se diga aqui o que não s_e_ quer dizer, o que não 
podemos pegar 100% . Mas estamos chegando 
a flxa.r mais ou menos o prazo em que os erros 
foram maiores, e_ estamos vendo, com surpresa, 
que esses praz.os estão apontando para um per'io· 
do em que os dirigentes de hoje são os mesmos. 
Então temos QUe ver_cQmo chegar a uma situação 
do porquê que esses fatos ocorreram, sem uma 
reação maior para aqueles que estavam cientes 
e conscientes_ e com ·a responsabilidade da dire
ção do setor, e porque nada foi feito a tempo, 
para se tentar evita_r: iSSQ.que aí está, e todos esta
mos vendo que e_st.ão todos aqui repetindo, consi
derando que realmente as falhas foram as mes~ 
mas apontadas depois que estão aqui. Por isso, 
ainda vamos mais em busca das responsabili· 
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dades; porque acho que o papel aqui da CP! não 
é .apenas ver o _que se pode fazer para o futuro, 
mas tamb~m. de l?uscar os re;:>ponsáveis pelos 
acontecimentos atuais e apontá~los para a opinião 
pública, porque mais do que isso não sei se seda 
possível. 

APenas para uma indagação final ao Dr. Mário 
Bhering, pergunto a V. S• se estamos no setor 
energético como um todo, preocupados com o 
problema de falta de energia, de falta, portanto, 
de energia hidráulica, se estamos com algum pro
jeto que, tecnicamente, sabemos que as fontes 

- alterriativas de ~ergia são viáveis, energia solar, 
energia eólica, energia de biomassa, todas essas 
são- viáveis, tecnicamente, mas se temos algum 
projeto para juntar essa fonte alternativa de ener
gia àquela fonte normal de hidrelétrica que hoje 
serve praticamente ao Brasil? 

OSR~ MÁRIO BHERJNG-Sr. Senador, existem 
vários projetos de menor monta nessa área, mui
tos deles a cargo de companhias estaduais; pro
jeto gra~de, para_ resolver esse tipo de problema 
não existe, no nosso entender, viabilidade econó

_wic:a. Existe viabilidade,_ como V. Ex' diSSe, -de 
se fazer uma usina de maremotrlz, um sistema 
de espelho de captação, um sistema de células 
solares, tudo isso, mas náo para tampar um déficit 
desse que se caracterizou aí de 500 mil qw1owatts; 
1 milhão de quilowatts, não existe; basicamente 
esse plano futuro vai ser calcado em hidreletri
cid_~de, com a1gumas térmicas a carvão, basica~ 
mente, -é isso que estamos recomendando. 

Houve uma esperança muito grande no passa· 
do, quando se decidiu o programa nuclear, mas 
repensando o problema nuclear, hoje, em termos 
de Chemobyl, vemos que muitos países, inclusive 
o n_oSSb, pátSes até m-ais avançados, embarcaram 
nessa solução e hoje estão arrependidos. 
_ Então, creio que para os próximos 15 anos 
yãffios fazer um grande programa hidrelétrico e 
precisamos de muitos recursos, precisamos do 
apóio de todos. Não vou estar mais na Eletrobrá_s, 
mã.s não podemos deixar de fazer essas usinas 
novas e essas linhas de transmissão. É impossível 
iriiaQinarmos que o Brasil vai estrangular o seu 
crescimento econômico e o bem~estar da sua 

_população se um setor como este começar a 
atrasar obras, e estamos correndo um risco gran
de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Con
cedo a palavra ao Senador Antônio Farias. 

O SR. ANTÓNIO FARIAS- Dr. Mário Bhering. 
queremos agradecer, secundando Senador Juta
hy Magalhães, a franqueza da exposição de V. 
S• no plenário desta Comissão. Quero faZer" Uma 
Indagação da ordem geral. Por -que houve, que 
é público e notório, antecipação de compras volu
mosas de equipamentos no exterior, como turbi
nas etc., antedpando esta compra em 6, 5, 8, 
1 O anos e atrasando-se a obra principal, que era 
a barragem e até a linha de transmissão? Se os 
empréstimos alocados à obra, em moeda estran
geira, eram espedfjcos para essa compra ou havia 
a pbssibüidade desses empréstimos serem rever· 
tidos para a 9bra principal? Pois como todos nós 
saoemos, inCíusliie eü que sou um leigo, sem 
a ba_~ragem não se gera energia; sem uma turbina 
pode~se gerar, porque se gera uma, depois com~ 
pra-se a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. 
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etc. Porque houve esse interesse, de gestões pas~ 
sadas, de se antecipar muitas compras, principal~ 
mente no exterior. 

O SR. MÁRIO BHERING - Eu não estava lá 
Senador, de modo que, esta é uma pergunta que 
terá de ser feita. às pessoas que tomaram essas 
decisões. Imagino que o Brasil no_ d~espero de 
e(juilibrar a sua balança, antes de ir ao FMI -
foi naquela fase - tenha feito essas operações. 

No caso de -ltapartca, nãO é- segredo de que 
essa obra sofreu muitas restrições de recursos 
por parte dã Seplan. Ser e os Srs. devem saber, 
que b Dr. Rubens Costa levou a obr., para frente, 
quase numa decisão pessoal, apoiado pela Chesf; 
e que hm.ve denúncias e pedido ao Ministro Costa 
Olvalcante, a exoneração do Dr. Rubens; o Minis
tro Cósta_Ca)lãlc_ante foi quem agüentou a posição 
do Rubens Costa. Antes disso houve um outro 
fato que a Chesf conhece bem, em que as máqut~ 
nas de Xingó foram negociadas e se apresentou 
o contrato à Chesf, no tempo ainda que o Presi
dent~ era Luiz Carlos M_enezes, com um sobre~ 
custo enorme, e a Chesf analisou o sobrecusto 
e o rejeitou, e as máquinaS fOram compradas 
por um valor muito meil.or. Quer dizer, essas ne~ 
gociações assim, desse tipo, sem cOncorrência, 
casadas, como foram feitas, nãodígo que houve, 
mas dão margem a enormes riegÕdações ou -ne
gociatas. Então, a posíção da Chesf e da Eletro
br:ás foi a de uma luta enorme para manter !tapa
rica no prazo. Essas decisôe:s_.fofam do Governo 
passado e, principalmente, da área da Seplan. 
Acho que se a Comissão quiser apurar isso me~ 
lhor, tem que ouvir algumas das pessoas que 
estavam tomando essas deçisões na época. A 
Chesf tem toda a documentação relativa a sobre
preço e toda a sua postura. O RUbens Costa, que 
é ffieu amigo pessoal e um homem honesto e 
direito, fez o possível para salvar ltaparica. Se ele 
deixou para trás esse probfema do reservatório, 
é porque ele não teve recursos suficientes. Oaro 
que isso velo onerar enormemente, at~ hoje, para 
tirar essas pessoas de Já. O Dr. Aleluia, aqui, deve 
ter explicado que é um problema social tremendo 
e caríssifllo. Estamos contando com todo o apoio 
do Banco M:und_i_al para isso. Mas, é um dos pro
blemas principais se formos eO:Cher·o reservat9rio, 
agora..no. fnicio _do_ an_o _q~~ vef!l~ 

O SR. ANTÓNIO FARIAS -Apenas para com
plementar sobre o problema locaUzado no Nor
deste brasileiro, como V. s~ se referiu agora, é 
preciso relocalizar pessoas e até çidades. Pare
ce~me que já está atrasado para que o reservatório 
possa ser ocupado pela·água no próximo inverno. 
E haverá tempo p~a que isso aconteça, a ftm 
de qUe", já nas-C:huVãs-qUe começarão em dez_em
bro e janeiro, certas áreas já estejam desocupadas 
para que o reservatório seja enchido? 

O SR. MÁRIO BHER[NG- Esse é.umprob\ema 
no fundo logístico que a Chesf está se empe
nhando a funda, e um problema de recursos. 
Nós temos que dar recursos Para continuar e 
montar a obra para fãzer a linha e pagar o pessoaL 
A fim de pagar tudo, deu uma curva de de!?em
bols_o _este ano altíssima. Acho, na minha opinião 
talvez deformada, qu~ não -~~_te nef!huma obra 
no Brasil mais importante do que essa. Não vejo 
quais as conseqüências que ela poderá trazer; 
todas as outras coisas são adiáveis. Pode~se adiar 
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uma ampliação da siderúrgica e nada acontece. 
Pode-se adiar o asfaltamento de uma estrada e 
nada acontece. Não posso admitir que irá faltar 
recursos para Isso. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Por 
falar em recursos, na semana passada, li o recorte 
em que o Dr. Aleluia falava sobre Os problemas 
que poderiam advir para ltaparica, se os recursos 
continuassem atrasando porquanto. em abril, já 
não teriam chegado a tempo. Então houve a reu
nião do Conselho Monetário Nacional e foram 
liberados, pelo menos teoricamente, recursos do 
FND para a E1etrobrás, o setor de energia. Segun
do informações do depoimento do Dr. Aleluia, 
teria havido anteriormente uma antecipação de 
recursos para poder dar prosseguimento às obras 
de ltaparica; chegando os recursos do FND, então 
seriam pagas essas antecipações. Então, pergun
to ao Dr. Mário Bher!ng s.e os recursos prometidos 
pelo FND chegaram, 

O SR. MÁRIO BHERING- Chegaram. Recebe
mos duas parcelas do FND. Essa últúna chegou. 
Mas desse recurso eu tenho que pagar o adianta
mento do Banco do Brasil e do Banco Central. 
Então, o- que sobra da Chesf e da Eletronorte 
não é tanto assim. O que está desbãlanceando 
mals neste momento ê essa falta de pagamento 
das empresas do Sul à Eletrobrás. Isso realmente, 
é um número de 200 milhões de dólares, que 
está fazendo uma falta imensa, porque, a cada 
mês que passa, esse número aumenta. Não vejo 
como cobrir uma falta de pagamento desse tipo, 
com recursos de banêos -ou de outras fontes. En
tão, praticamente, Sr. Senador, todos os recursos 
do FND que recebi e mais o resto dos recursos 
da Eletrobrás - tínhamos recebido até a época 
aproximadamente 6 bilhões - demos à Chesf 
e à Eletronorte, para esse progralna. Muito pouco 
foi para a Eletrosul. É prioridade total. O que não 
sei é se para o futuro teremos recursos para man
ter esse ritmo necessário; temos conversado mui
to com o Ministro, o qual acha que temos de 
conseguir um tratamento todo especial do Presi· 
dente, da Presidência da República e 5=lo Ministro 
da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Dr. Mã· 
rio Bhering, a par de lhe agradecer pelo substan
tivo depoimento, antes de conceder a palavra a.o 
Dr. Picanço, eu desejo até, para que as consta
tações que quero fazer fiquem registradas nessa 
CPf, tecer algumas considerações e ouvir depois 
a sua opinião. Eu pude depreender pela sua expo
sição que até pouco tempo atrás a Eletiobrás 
ou o setor elétrtco brasileiro era um setor sadio, 
sob o ponto de vista econômico. E ,Pelo fato de 
ele ter sido um setor sadio, num passado recente, 
dentro de uma crise cambial que se abateu sobre 
o país, foi fácil absorver dólares para a Eletrobrás 
sob a forma de equipamentos. que, talvez, não 
fossem táo urgentes, mas era a forma de captar 
essas divisas para fazer caixa em d6Jares, a fim 
de resolver uma questão cambial num dado mo
mento. Essas compras ou a utilização da Eletro
brás como um by-pass para a solução da crise 
cambial que atingia o Governo brasileiro transfor
maram a Eletrobrás de um setor sadio da econo
mia, num setor doente e mais do que isso, essas 
compras somadas aos débitos anteriores da Ele
trobrás, redundaram no débito a tua! de 26 bllhOes 
de dólares. 

O SR MÁRIO BHERING - Vmte e seis bilhões 
têm as estaduais. A EJetrobrás só tem 15 bilhões 
de dólares. 

O SR. l'llESIDENTE (José Agripino)- Quinze 
bilhões de dólares, que equivalem a perto de 15% 
da dívida externa brasileira. Mas, o que mais me 
preocupa são essas compras que foram feitas 
e determinaram à Eletrobrás uma s:itUação de 
dificil captação de recursos, pm_:~ a execução da
quilo mais importante, que seriam as obras civis, 
por exemplo, de Xingó e de ltaparica. Compraram 
os equipcl.mentos, compraram as turbinas, fica
ram estocadas e na hora em que a Eletrobrás, 
dentro da atual crise, precisaria mobilizar recursos 
para concluir a obra, encontra dificuldades. Como 
eu pude depreender, até pela recente viagem aos 
Estados _Unidos, para contato com o Banco Mun
dial. V. S' enCOntra dificuldades para arranjar o 
dinheiro que, neste momento, é fundamental, é 
impiesdildível para realizar essas obras que vão 
livrar o Nordeste do estranguJamento, do raciona· 
mento. Agora, urna constatação eu preciso fazer. 
Na hora em que se utilizou a EJetrobrás como 
by-pass para captar dtvisas, essa ação não foi 
de um f<t\inistério, essa açáo foi de um Governo, 
que tomou uma atitude de usar um setor sadio 
para fazer caixa, para captar dólares e sair da 
srise que ele, Governo, ~nha encontrado ou gerou. 
E certa essa constatação? 

O SR. MÁRIO BHERINÜ- É. Foi uma atitude 
de _Goverrio. 

O SR PRESIDENTE (José Agripino) -Agora, 
uma outra preocupação que -é maior ainda, por
que nós estamos discutindo aqui e vimos até este 
momento discutindo as causas do racion;;imento, 
como sair do problema, em que tempo ficaria 
pronta a Xingó, ltaparica, mas ·agora abordamos 
uma questão nevrálgica, que é a parte financeira. 
E verificamos ..:.... e isso é o que me preocupa 
- que a fonte principal de suprimento financeiro 
para a execução do plano global no Nordeste 
do Brasil é a receita com a venda de energia 
elétrica às concessionárias e às grandes empre
sas, às CHESF, às ELE'IRONORTE. E está ocor
rendo a terrível inadlmplência, hoje, por parte de 
concessionárias, inclusive, concessionárias que 
estão estruturadamente bem posicionadas no 
campo financeiro e que deveriam estar pagando 
as suas contas. Preocupa-me estejamos cami
nhando rapidamente para um processo recessivo. 
E se, hoje, algumas empresas não estão reco
lhendo o produto da compra da energia elétrica 
vendida ao _usuário, o que não Irá acontecer quanL 
do o volume de inadimplência do consumidor 
começar a afftar à própria saúde financeira des
sas empresas? Af irá atingir mortalmente todo 
o plano financeiro montado pela ELETROBRÁS, 
e irá atingir mortalmente à Região que, não vendo 
Xingó e !taparica prOntas, em tempo hábil, sofrerá 
uma recessão-dentro de uma recessão. É verdade 
isto,_ Sr. Mário? 

O SR MÁRIO BHERING - É verdade. Vamos 
dizer, a situação seria difícil mas coritomável, com 
capitalização do Governo, recursos do Banco 
Mundial e do BID, se iss_o não estivesse aconte
cendo nessa escala que está ocorrendo; e já vinha 
antes, assim, porém, em muito menor escala. 
Mas, nOs últimos quatro meses, a situação, real
mente, se agravou muito. 
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O SR PRESIDENTE (José -Agriptno)- Sr. Re
lator, eram essas as constatações que eu queria 
fazer, porque acho que estes raciOcínios são lin
portãntes parã a êlabof3Ç:ão do reiãtório final. São 
constatações essenciais que fazemos e não temos 
segurança de que elas estejam certas ou erradas. 
Eu desetava oüvir a palavra do Presidente da ELE
TROBRAS. 

Posto ísso_,_quero conceder a palavra ao Dr. 
Pic~n~o ~ra a sua exposição sobre o programa 
de 1rngaçao de um milhão de hectares que se 
pretende irrigar no Nordeste, com as suas coneL 
xões dentro da questão que analisamos do racio
namento da energia elétrica e o suprimento adi
cional da energia elétrica para o pTógrama-- de 
irrigação de mil hectares. _ 

O SR JURANDIR PICANÇO JdNIÓR - Srs. 
Constituint~S,- atendendo à convocação dei CP!, 
elaborei um relatório escrito, procurando ser 
abrangente em todos os aspectos do programa 
de irrigação ·que se relacionam com o setor elétri· 
-co, mas, por outro lado, bastante resumido. De 
tal forma que, acompanhando a seqüência desse 
reiãto, espero abordar os aspectos que sejam de 
interesse desta Comissão. 

Até 1985, irrigava-se no NOrdeste cerca de 400 
mil hectares. Desse total, aproximadamente 55% 
resuJtaram de projetas pelos Governos Federal 
e Estaduais. A Contribuição da iniciativa privada 
tem sido, recentemente, decisiva pa;a a amplia
çãO das áreas irrigacfas no Nordeste. Are as agríco
las de expansão recente como a Chapada Dia· 
mantina e a zona além São FianciscO se conSti
tuem bons exemplos. A evolução mais rápida da 
irrigação privada está, entretanto, a depender da 
realização de investimentos públicos em obras 
da infra-estrutura e da com::essã,o de ·crêdito ade
quado para o investimento privado. A expansão 
da eletrificação ruád nas áreas potenciais para 
a irrigação é fUndamental. O PROJNE, quando 
da sua aprovação, estabeleceu como meta irrigar 
um milhão de hectares no periodo l 986 a 1990. 

Agora, gostaria de fazer a apresentação de 
transparências. 

Essa primeira transparênCia apresenta a con
cepção inicial do Programa Nacional de Irrigação, 
onde o Nordeste é responsável com uma contri
buição de um milhão de hectares e as demais 
Regiões do País com a responsabilidade de dois 
milhões de hectares. 

O incremento da produção agrícola decorrente 
do -Programa de [rrigação no Nordeste, equiva· 
lente a 3,5 milhões de toneladas de grãos anuais, 
seria suficiente para eliminar o déficit da produção 
de grãos em anos de chuva norma[, esse déficit 
que representa 2 milhões de toneladas anuais, 
e reduzir substancialmente esse déficit em perío· 
dos de seca. Eilfão, EiSsã foi a concepção inicial .. •· 
do Programa de Irrigação no Nordeste. 

Inicialmente, previa-se que, do total a irrigar, 
cerca de 40% seria de irrigação público-federal, 
sob a responsabilidade das instituições vinculadas 
ao Ministério da Irrigação, o DNOCS, a CODE· 
VASF e o DNOS. Á revisão mais recente do Pro

-grãma,já nÕ contexto das dificuldades atuais pós
Plano Cruzado, preconiza a implantação de um 
milhão de hectares até o ano de 1991, reduzindo 
a participação público-federal a 27% do total. 

A segunda transparência: a última proposta, a 
última proposjção do Programa de lrrigação esta-
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belece uma ampliação do prazo para 199_1_ e uma 
participação mais redu~kJa da irrigação público
federa(, limitando-se a 27% do total, ou s_eja, a 
grande participação da irrigação do Programa se.:
rá de irrigação privada. Com base na experiência 
em pai ses que executa_rn programas ser:neli')antes, 
espera-se a qiação-de 2,3 milhões de novos em
pregos, dos quais 700 rnil diretarriente na agri
cultura irrigada e os demais nos setores de: servi
ços, agroindústria e pecuária intensiva. O desen
volvimento do Programa tanto para o segmento 
de irrigação privada quanto pública visa a bene
ficiar de forma harmoniosa os diversos Estados. 

A transparência seguinte: o Programa de Irriga
ção no Nordeste não foi dh:nensionado em função 
das potencialidades. E1e procurou em alguns Es
tados de menores potendalídades, praticamente, 
esgotá-las, aproveitar tOdas aquelas á_rea_s que 
apresenta~sem vial?_llidade para a irrigação. De 
tal forma, que, nos Estados mais carentes -de re
cursos hídricos, o ~rá, a Para[ba e o Rio Grande 
do Norte, praticamente o final do Programa estará 
esgotando os recursos hídricos atualmente dispo
níveis. Nos demais Estados da Região, esse Pro
grama apenas inicia um prOces~>o, que- poderá 
ter uma evolução bem mais ampliada. 

A agricultura irrigada requer mudança de men
talidade. Os procedimentos são dife_rentes dos tra
dicionais. ~ uma nova cultura, imPondo modifi
cações slgnificativa_s às populações engajadas no 
processo. A água sob controle nos projetas de 
irrigação é o fator de produção essencial para 
a redução dos riscos das variações climáticas e 
para o aumento da p-rodutividade. Em face dos 
elevados investimentos, os resultados só, serão 
compensadores se a atividade de ini_gação Yier _ 
complementada das tecnologias mais atuais rela
tivas à correção de solo, ao uso de sementes 
sele!::ionadas, à apli<::ação de defensivos fertilizãn
tes que assegurem elevada produtividade. Áreas· 
experimentais de irrigação no Vale de São Fran~ 
cisco têm registrad_o produtividade até 8 vezes 
maior que a média observada na Região Nordeste 
e 5 vezes maior que a média brasileira. Por outro 
lado, em áreas irrigadas, comerci~_is, na m~sm-a 
Região, registra-se produtividade média 4 vezes 
maior que q,_ média do Nordeste e 3 vezes maior 
que a média brasileira. Considerando que são rrié-_ 
dias por safra e que em áreas irrigadas são obtidas -
1, 5, 2 safras por ano, será fácil constatar a viabili
dade econômica dos empreendimentos de irriga
ção que usam adequadarriEmte as tecnologias dis-
poníveis. . 

A próxima, por favor. Ai. nós temos també!Jl 
a distribuição das áreas de atuação_ da irrigação 
privada, que contempla de uma forma bastante 
distribuída os dive_rsos Estados nordestinos. De 
tal forma que o Programa não foi dimensionado 
em função das potencialidades, mas procurando 
distnbuir o benefíc:-io desse programa de desen
volvimento pelos diversos Estados. 

E, aqui, riós temos -o levantamento das produti
vidades, apresen~odo o que se está con_seguindo 
atualm~nte nos Programas_ de Irrigação do Vale 
do São- Francisco. E aquela produtividade que 
está sendo chamada de comercial e _em torno 
de 3 a 4 vezes superior às médias do_Nordeste_ 
e do Brasil. 

O consumo de energia elétrica decorrente do 
Proine: visando subsidiar os órgãos do planeja-

menta do setor elétrico, foi_ desenvolvido estudo 
estâbeiecendo os requi:;;itos_ de água e- energia 
elétrica decorrentes do Porine. As informações 
aqtif ãpresentadas referem-se àS previSÕes de VO• 
lume de água, demanda e consumo de energia 
elétrica no período de 1986 a 1990, peliodo do 
docuffienfo -original que estabeleceu o Proine, 
põifanto, sem incorpótar as atualizações mais re
cehtes, ou seja, esses dados_ apresentados são 
dados considerados como envoltório superiOr, 
sã~ dã.doS consider-adoS oS máxímos que poder;3o 
ser alc:anç:ados no 'qUe diz. respeito a consumo 
e demanda de energía elétrica. As prevtsões para 
os segmentos de lirfgação pública fora as elabo
radas por projeto e apresentadas pelos órgãos 
eXeGutores DNOCS, Codevasf e DNOS. As esti
mãtiVa"s para os segmentos de irrigaçÕes privada 
e públlca~estadual que fogem Lirn pouco ao con
trole e ao acomPanhamento do Ministério da Irri
gação fõi-am desenvolvidas a Partir de critérios 
uttifOrnies, · ern função das metas globais estabe
lecidas ano a ano. Então, foram critérios unifor
mes que estabeleceram os requisitos de_gnergia 
Para os- segmentos de irrigação pública estadual 
e para:· o segmento de irrigação privada. 

Os resultados dessas previsões globais, para 
1990, constam do anexo no 7: 

fiiea SAU acumulada, em operação: 970 
mil hectares 

Volume br.uto anual de águ.a: 11.795 mi
lhões de mJ 

Consumo de energia elétrica: 2.799 GWh 
(319 MW-médio) 

O recurso hídrico principal na realizaçao do 
programa será o rio São ·_Francisco e seus afluen
tes, que devem contribuir com cer<::a de 40% do 
volume bruto anual de água requerido. Este vo! u
me representará 6,7% da descarga anual regula
rizada ern Sobradinho (2.060 fn3fs}. 

O consumo de energia dar-se-á prepanden
temente na área de atuação da Ches{. que deverá 
fornecer cerca de 76% da energia elêtrtca para 
todo o programa. Este valor que se aproximará 
de 2.127 GWh em 1990,-Corresponderá a 6,0% 
dO -mercado previsto pela Chesf para o referido 
perlodo. 

Então, nós temos a previsão de consumo de 
energia, sem consumo de energia, sem consi· 
derar o Proine, o aCr"éscimo devido ao Proine que 
no total causaria impacto nesse periodo até 1990 
de 3,5%, E temos a previsão, em 1990, onde 
o Proine representaria uma demanda de energia 
correspondente a 6% dessas previsões de merca
do. Nesse mesmo aiio, o consumo industrial re
preseriiaria 52% e o c:onsumo residencial é de 
18%. 

Tal consumo todavia riãó terá grande impacto 
no mercado de ener_gia elêtrica da região. Consi
derando a implantação integral do Proine, o con· 
sumo -de energia elétrica "per capita" do nordes
tino representará 36% do consumo -""p·er·capita" 
do _br_asileiro da Região Sudeste_. quando, em 
1985, esse índice era çle34%. 

Eritâo, nós temos aí o reflexo do Prõine, nO 
que diz respeito ao consumo per capita de ener
gia elétrica conwarando o Nordeste com o consu
mo per caplta brasileiro e com o consumo per 
capita da Região Sudeste. De tal forma que, con
s_jderando as cargas do Proine ~m 1990, o consu
mo per C:aplta do nordestino corresponderá a 
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36% t;lo cons~u:no. per capita do habitante da 
Região Sudeste. ' · · · · - · 

No período de irnplaOtaç:ão do Proine, as Cargas 
de irrigação não serão as maiores responsáveis 
pelo acréscimo de demanda do gjstema Chesf. 
Enquanto as cargas industriais representarã:CI 
45% deste acré_scimo, as do Proine ficarão. em 
16%, valOr infefior ao acféSCimOda ener.9ia a' 
ser demandada_ para uso doméstico. __ 

Então, Considerando apenas o acréscimo de 
energia previsto no período, isso em 1990, este 
acréscimo do C(;msumo referente ao programa 
de irrigação corresponderia a 16% do acréscimo 
total de consumo na região da Chesf, na área 
de operação da Chesf. - -

De fõrma genêripa, cada quilowatt:·-i'iora ubliza
do na ã:gricultura 9eratá maiS riquezaS e mais 
empregos do que no setor industrial. 

O consumo de energia elétrica do Proine em 
.- 1990, não será maior do que-82% do consumo 

atual da maior indústria de alumínio na Região 
Norte. 

3. Influência dO Proine sobre a Geração de 
Energia Elétrica. 

O potencial de geração hidroelétrica do rio São 
F rantis.co representa 90% do potencial nordes
tino. Em termos de capacidade explorada, esta 
proporção se mantém. 

Avaliar a influênda da irrigação na geração hi
droelétríca no Nordeste resume-se a estudá-la no 
rfo São f ranc:ísco. 

Os estudos hidráulicos da bacia do São Fran
dsco devem observar não s6 p con_flito irrigação 
x geração, mas os diVef$OS interesses múltiplos 
às vezes conflitivos. 

Então, nós relacionamos os diversos interesses 
que os estudq~_integrados do São Frandsco têm 
abordado, alguns deles são conflitivos e precisam 
ser compatibilizados. Nós c;itamos--ex:emplos ali 
de conflitos de uso, controle de cheias _e geração 
de eneig{a elétrica. o_ controle de cheias_ reco
menda volumes de espera, no setor elétrico, por 
manter os volumes mais elevados, irrigação e ge
ração d~ energia elétríca; o uso da âgua para 
a irrigação é o uso consuntivo, o uso que real
mente reduz a vazão dos cr,Jrsos d'~gua, portanto, 
reduzindo, influenciando, nos programas de gera-
ção. -
~É fác1l constatar a ímportãncia da compatibi

lização dos programas de geração e írrígação do 
Vale do São Francisco. 

Esse gráfico está apresentando exatamente a 
situação e a importância da compatibilização dos 
-2 programas no Vale do SãO Francisco. Enquanto 
os aproveitamentos hidrelétricos praticamente tc
dos eles se concentram no submédio e baixe 
São Francisco, os programaS de iri'lg'ãÇão, ~~ 
áreas de __ maior potencialidade para a irriga~ã( 
se distribuem a montante desses aproveltamer. 
tos, portanto, inflUenciandO direlari1ente no prc 
grama de geração. 

É fácil ~onstatar a importância da compatib~ 
Jizaç:ão dos programas de geração e irrigação n• 
Vale do São Francisco.-A _maior parte da árE'· 
irrigada (90%-) concentra-se no Médlo e Subrr.é 
dio Sãa Francisco. Os aprové1tamentos atuais : 
futuros do Sistema Chesf encontfam~se ni:) sul; 
médio e Baixo Seio Francisco, oú. seja, a jusant
do trecho de maior consumo de á9i.ia para trrí~; 
çãõ. Dessa forma, a água de uso consuntivo, afe! 
a disponibilidade para geração elêtrica. 
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Esse_ fato tem sido preocupaÇãO-d3.S institUi
ções responsáveis pelo desenvolvimento regional, 
de tal forma que vários estudos integrados foram 
efetuados para o Vale do São Francisco. 

OS_ estudos mais representativos estão a seguir 
relacionados com suas principais constataÇões. 

EsSe_ aSsunto tem sido, realmente, preocupa
ção de muito tempo. Eu procurei fazer Um levan
tamento de todos ess_es estudos que tivessem 
sido feitos com um certo cuidado e com esse 
objetivo. E resumidamente eu aqui apresento os 
resultados principais desses estudos. 

O primeiro estudo de maior significação que 
identifiquei foi o do: 

Ano: 1970- ''Reconhecimento dos recur
sos hidráulicos e de solo da bacia do São 
Francisco" Suvale/Burec (Usaid)/Sude
ne/Chesf. 

Comentários: Levantou as potencialidades 
mas não analisou os conflitos. 

Ele realmente levantou potenCialidades para o 
setor elétrico, potencialidades de solo; na época 
levantou uma área de solos irrigáveis de 3 milhões 
de hectares, mas não fez nenhum estudo visando 
analisar o ·conflito de uso para a irrigação e para 
a geração de energia elétrica. 

Ano: 1979 -"Diagnóstico e planejamento 
da utilização dos recursos hídricos da Bacia 
do São Francisco". Mf.'\E/DNAEE/CPRMICe
nec. 

Esse estudo identificou a meta estabelecida na 
época que, 240 mil hectares irrigados, em 1990, 
estavam muito abaixo da disponibilidade hídrica 
do rio São Francisco, :;em comprometer os res
tantes usos. A meta atual concluída do Proíne 
corresponde, aproximadamente, a 400 mil hecta
res no Vale do São Francisco. 

Esse foi um estudo patrocinado pela SUDENE, 
o Plano de Aproveitamento Integrado dos Recur
sos Hídricos do Nordeste - Fase I, designado 
de PURHIN. Ele fez um balanço hídrico, conside
rando que eram estudos preliminares. Esse baJan
ço de uso não identificou conflitos até o ano 2000, 
com meta de irrigação de cerca de ] ,5 milhão 
de hectares. 

Ano: 1983_-- "Transposição das águas do 
S!o Francisco e Tocantins pai"ifo serni-árido 
nordestino- Avaliação preliminar," 

MMEIDNAEE 
Comentários: Dimensionou o conflito e 

concluiu: "Os beneficias económicos decor
rentes do incremento da produção agrícola 
em áreas irrigadas superam em cerca de 1 O 
(dez) vezes os custos da perda de geração 
concomitante, sendo que a água como insu
mo energético pode ser substituída por ener
gia transferida de outras regiões, enquanto 
que não há alternativa economicamente viá· 
vel para essa água como insumo na agri
cultura". 

Esta é a principal constatação para esSe estudo. 

Ano: 1983 - ''Uso das.águas na bacia 
hidrográfica do rio São Francisco." 

CHESF 
ComentáriOS! Estudou os excedentes, in· 

dentificando as vazões médias vertidas em 
cada reservatório. 
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Para um periodo de 50 anos a menor vazão 
média vertida foi de 277rn3/s, que permitiria 
irrigar cérca de 540 mil hectares. 

Ano: 1985: "CC:intrlbuições·e sugestões do 
Ministério das Minas e Energia - ComissãO 
lntermiriisterial para o Programa de Irrigação 
do NOrdeste." 

MMEIDNAEEICHESF 
Comentários: Dimensionou o conflito. A 

irrigação reduziria em 18% a capacidade de 
geração firme. Os níveis de risco de déficit 
de energia se elevariam para 45%, em 1992, 
podendo ocorrer déficit de 18 milhões de 
MWh (7 vezes a energia demandada pela irri-
gação). _ _ _ _ 

Ano: 1986- ;'InflUência da irrigação sobre 
a geração de energia elétrica no Vale do São 
Francisco:" - - --- -

PRONIIDNOSIHIDROSERVICE 

Esse estudo também analisou o aspecto da 
_transposição de vazões no São Francisco para 
o semi-árido nordestino. 

Comentários: Objetivou avaliar a transpo
sição de vazões para o Nordeste_ semi-árido. 

DimensiOnou o conflito para uma meta 
total de irrigação de 2 milhões de hectares, 
considerando irrigação no Vale do São Fran
cisco e naquelas regiões beneficiadas pela 
transposição. O custo de geração equivaleria 
a US$ 103,7 milhões/ano. 

O estudo dimensionou a perda de geração 
e fez urna distribuição ano a ano. 

Ano: 1987 - "Análise de oferta/demanda 
de água do rio São Francisco." (Relatório 
Preliminar) 

PRONVMINTERIOENPLANVASF 
Comentários: Os trabalhos estão em de

senvolvimento. 
Objetiva subsidiar a formu1ação de ade· 

quado planejamento integrado à região do 
Vale do São Francisco. 

Os resultados parciais dimensionaram os 
conflitoS. · -

A redução na geração são de pouca ex
pressão. 

Preconiza que a regularização dos afluen
tes do São Francisco reduziria o impacto. 

Esse estudo,· em prirrieiro lugar, fez o mapea~ 
mente das áreas írrig~Veis. O primeiro estudo, 
em 1970, identificou três milhõ~s de hectares. 
Estão mapeados, atualmente, 1 O milhões de hec
tares no Vale do São Francisco, terras de dasse 
2, 3 e 4. Identificou também as reduções na gera
ção de energia de base. Essas red1:.1ções, para 
as metas estabelecidas parã 1990 - uma área 
irrigada de 346.835 mil hectares, que correspOn
deria à meta do PROINE ·erri O{:iefaÇões~· "e até 
o ano 2000 uma área irrigada também no Vale 
do São Francisco, por volta de um milhão de 
hectares. Foram constatadas essas reduções nas 
disponibilidades de água para a geração. Em Três 
Marias zero por cento- não teria nem inHuência 
-, em SObradinho 0,2%; Moxotó e Paulo Afonso 
2,2; haparíca zero por cento. 

)~"1_.1995,já considerando a e~olução da irriga
çfio, a1ém das metas hoje preconizadas pelo PROJ
NE - e pelo PROINE o máximo que se atingiria 
no Vale do São Francisco seria por volta de 400 
mil hectares- foram observadas essas reduções 
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na geração: Três MariaS-- b%; SÕbi-adinho-
0,4%; Moxotó- 2-,1%~ Jtaparica.;....;. O%; Xingó 
- 0,8%; Paracatu - O%. __ _ 
. No ano 2000, considerandO prà"Íicamente um 

milhão de hectares irrigados no Vale do São Fran· 
cisco, foram constatadas essas reduções: Três 
Marias 0_% ;_ S?bradinho O, 7%; Moxotó 0,9%; ltapa
rk& O% ; Xingó -1%; Oroc6 20%; Jbó 1 ,6%, Para
catu O%.. 

A regularização do rio Paracatu aumentou em 
93in3!1 a vazão regularizada, tornando o impacto 
na geração de energia inexpressiva no ano 2000. 
Por isso, não houve esse reflexo correspondente 
ao que havia em 1985. E constatou, ainda, sem 
e$tudos mais detalhados, que a regularização de 
al_guns afluentes do rio São Francisco, tais como 
rio Grande, Corrente, Urucaia, J_equitaí e das Ve
lhas deverá diminuir sensivelmente o impacto 
causado pelo uso consecutivo da água no rio 
São Francisco. 

Atualmente, o PLANVASF- Plano Diretor para 
o Desenvolvimento do Vale do São Francisco -
inclusive o seu coordenador técnico, Dr. Rui Jun
gueira, está aqui presente - trata do estudo de 
maior amplitude até então realizado, e está plei
teando a incorporação no processo das diversas 
instituições governamentais que tratam de assun
to correlacionado com o uso da água no Vale. 
A CHESF já foi contactada e, proximamente, esta
rá efetuando um diagnóstico dos estudos até en
tão feitos. 

O conflito existe e precisa ser bem·adminlstrado 
para maximizar os benefícios. A receita líquida 
decorrente do uso de 1m3/sem irrigação no Vale 
do__ São Francisco, na produção de grãOS, é da 
ordem de US$ 1 ,63 milhão anuais. Considerando 
que cada hectare irrigado reduza em 2,63MWh 
anuais de produção da energia no rio São Fran· 
cisco. Essa constatação foi feita nesse estudo 
mais recente que o DNOCS desenvolveu com 
a consultaria da HidroseiVice-o custo para repor. 
esta energia é da _ordem de US$ 302 riiil p-ara 
cada m'ls de água Usada em irrigação. Ou seja, 
o_ ~enefício da produção agricola é de cerca de 
5 vezes o custo para repor a energia que deixará 
de ser gerad~. 

A solução energética do Nordeste não reside 
no· Vale do São FranCisco. Atualmente, 10% da 
energia consumida é transferida da região Norte. 
No futuro, a maior parcela da energia elétrica a 
ser consumida no Nordeste não será originária 
do rio São Francisco. Esta é uma previsãO fetta 
no ano 85 -não sei se essa evolução aumentou 
ou não- essa proporção de que no ano 2015 
a maior parcela da energia do Nordeste seria, 
ou importação de energia, ou geração sob outras 
formas que não geração- hidrelétrica. 

Outro iterri: O Proine e o Racionamento de 
Energia Elétric.à. Véimos analisar, entáo, o reflexo 
do radonamento do programa de irrigação na 
contribuição ao racionamento da região. 

"O critério atualmente adotado estabele_ce que 
os consumidores rurais devem racionar 15% de 
seu consumo médio. Neste contexto, estão inseri
dos os consurnidorf!S de irrigação. Novos consu
midores podem ser ligados aos sistemas, mas 
tefãO suas cotas de cbnsumo pré-estabelecidas. 

No estudo de_ '~Men:ado de Energia Elétrica 
1986/2020", Gan/87)~ efetuado pela Eletrobrás, 
está prevista em 2,8% a participação do consumo 
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rural no mercado Qiobal da área da Chesf, in_ç~uí~ 
das as cargas de irrigação"'._ Então, a participação 
do consumo rural, il)cluída a inigãção, é da otdem 
de 2,8%. "Cumprida a- cota de raciona-mento de 
15%, a contribuição do "sacri_fíc!o" do setor rural 
será de OA% do consumo total. Nestas preViSóes 
os irrigantes contnbu.irão com menos de O, 1% 
na redução do consumo global. Esta i'edt..ição tém 
contribuído para o desestimulo à implantação de 
novos projetas de irrigação -Piivaôa. -

O racionamento, aliado às dificuldades de cré
dito rural Uuros elevad«?s), têm sido fatores . de 
retardamento ao ·des_envolvitltento _da irrigação 
privada na região"'. 

Um outro aspecto, que completaria o conte>ctQ 
dos segmentos de_ irrigação frente ao setor elétri
co, é a análise da Tarifa de Energia Elétrica para 
Irrigação: 

"A atividade de irrigação s~ enquadra na clasSe 
de consumidores rurais, que tem tratamento 
específi~o, no que se refere à tarifa de energia 
elétrica. 

Os oon$-umidores rurais ligado~ effi alta tensão 
têm redução com relação aos demais consumi- -
dores de ~9, 7% e àqueles ligados em baixa tensão
têm tarifa equivalente a 42,3% da estabelecida 
para os ~onsumidores classificados em Demais 
Oasses_ (excetua residell.cial e iluminação públi
ca), conforme a Portária n~ 078 de 2.1 de maio 
de 1987. 

Recentemente, foram introduzidas modifica
ções que oneraram, substancialmente, os consu
midores irrigantes, a partir de dezembro de 1986: 

a) com a redus:ão tarif~ria estabelecida pela 
Portaria. 053/84 do DNAEE e prorrogada pela Por
taria no 255/85, favorecida, em média, com J,lll'la 
redução de 35%;"- esta Portaria caiu ·em 31 
de dezembro de 86; · · 

b) o desçonto de 50,7% concedido aos consu
midores rurals de alta tensão, foi reduzido para 
2g,7%; 

c) os ~onsumidores rurais de baixa tensão, CUja 
tarifa equivalia a 35,2_% dos consumidores indus
triais, agora corresponde a 42,3% da mesma clas
se. 

Com estas alterações na política tárifária dos 
consumidores irrigantes, estes tiveram elevação 
tarifária de 92,5% acima das demais categorias. 
Este fato, aliado aos freqUentes reajustes da_tarifa 
ocorridos, elevou em 462% a tarifa de consumo 
de energia elétrica, de dezembro de -1986 até- a_ 
-presente data". 

Srs. C:Onstituintes, este foi o relato que achei 
abrangente e resumido; naturalmente me coloco 
aqui à disposição dos Srs. para os esdarecímen
tos que forem passiveis. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Agrade· 
cendo a exposição do Dr.Jurandir Pi<:::aJlÇO, desejo 
cnceder a palavra ao Relator, Senador Jutahy Ma
galhães. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Dr. 
Jurandir Picanço; serei_ muitp breve agora. Pela 
exposição de V. S•, verificamos que praUCãrõente 
nula é a redução de energia na região do São 
Francisco. - - - -

Apenas por curtOsidride-Oe l~iflO, -n.aquefe qua~ 
dro se estabelece_que h~ uma diminuição propor· 
cional à redução d_e energia de Paulo Afonso em 
Moxotô, porque em todos os outrOS sobe e- em 

. Paulo Afonso/Moxotó decresce. Qual ê a r~zão 

: téÇ!:ft~a_.disso,;::;~ há.UllJ 8\lm~n~ ~~ á.~ea n.a :re-
gião? · _ · - . 

"O SR. JURANDIR PICANÇO- Sr. Constituinte, 
gastaria de informar ·que realmente não consta
tamos, pbrque a influênda é muito- pequena. 
Apresentamos os resultados de diversos estudos. 
Alguns estudos, inclusive, dimensionaram essa 
influência em 1_8%. Esse a que V. E,x• _está se 
referindo é o estudo mais recente, que está em 
desenvolvimento, e que está apresent<mdo os re
flexos de redução da disponibilidade de energia 
em cada um dos reservatórios. 

Ess_as reduções foram obtidas a partir de um 
rriõdelo que foi desenvolvido para o Vale do São 
Francisco - um ·modelo hidrológico - aonde 
são estudadas as vazões em cada ponto, em cada 
seção importante da calha do São Francisco, e 
esse modelo, representando, inclusive, um perío
do longo de pluviosidade, o histórico do drculo 
pluviométrico da região; esses dados foram extraí
dos daquelas situações que refletem o periodo 
crítico. O período crítico histórico do Vale do São 
FranCisco for utilizado para obtenção daqueles 
dados. É produto, realmente, de estudo, proce
dido por sistemas computacionais, em que identiM 
fica, em cada reservatório, essa redução da dispo
nibilidade de energia. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- Enten
di que, pelo quadro, é crescente a redução, de 
atórdo, -logicamente que para mim, como lei
go,~-considero como \,Jma coisa lógicâ - com 
a âtea iirigada, havendo um aumento da redução. 
Mas houve- um decréscimo em relãção à Paulo 
Afonso/Moxotó: r:omeça com 2,2%, baixa para 
2,1% e no final 0,9%. 

O SR. JURANDIR PICANÇO -' Pois não. Esse 
decrêscimo ocorre_\J em função da regularização 
do rio Paracatu, que aumentou a vazão regUla
rizada do São Francisco. Aumentou, inclUsive, em 
93 m 3/s. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Per· 
gunraria a V. s• o seguinte: está havendo entrosa
mento entre o Ministério da ln:igação com a Ele

,- trobrás e Olesf para implementação do programa 
de irrigação do Nordeste? 

O SR. J~DIR PICANÇO - Eu diria q•.1e 
sim. Q __ exemplo mais patente disso é que já há 
_aigtrrO tempo_ se reUne urha Comissão Mista de 
representantes d_os dois Ministé_rios - essa ·co
--m!ssão, recentemente !nçlusive, fcii formalizada 
- era_uma comissão informal - foi formalizada 
por--uma portaria interrrilnisterial de 8- dei fhaio 
de87, e que tem eXatamente o objetivode estudar, 
-ae analisar e de compabbilizar os interesses dos 
dois programas. 

O SR. RELATOR (Jutahl' Magalhães) - A 
quem _caberá_ a implementação das linhas de 
transrriissão_e distribuição, neceSsárias para a reaM 
Jimentação elo programa? 

O SR. JURANDIR PICANÇO - O programa 
de UTigaçãO diinerisiõriou a necessidªde_ de recur
sos para ·a imPlaiitação do suporte elétrico. Até 
1990 esses recursos estão--dimensionados por 
VOlta de seiscentos milhões de dólares. Atualmen
te, as obras estão sendo executadas em parte 
com recursos gerados ou obtidos pelo sete r elêtri
éó"ê complementadas com recursos do Programa 
de Irrigação do Nordeste. 

· .· ·o Pro.srim~ 4e IITi_Q-açàÔ dô Ngr'd_"esté i e~ desti
. .r~ad9 _,_recursos_ p_a~a_ e_I~Úit'icaçãÓ,- ffiás, Oóri-rial

mente, para aquelas obras ciue sãó m'àrs iinedia
tas, de nece_ssidade mais iineaiata para çs_ prÓje
!Qs em_ implantação. O sup6rteefétris:::o, o-suporte 
de geração, o suporte de transmissão- tem sido 
providenciado dentro do_ contexto gefal Como tem 
ocorrido nos diversos segme11:tos da eCohOmia, 
ou seja, o próprio setor elétrico dimensiona o' mer
cado ~tualment.e, a irrigação tem destaque no 
mer01do 'de ener9ia elétrica do setor elétrico, o 
setor elétrico ç_(i_ou um destaque para a irrigação 
exat.amente_para dimensionar as neCessidades de 
energia para esse segmento, e dimerisiona 0- seu 
sistema em função- de&.s_a§ nece_~sidadt:..s_globais 
onde estão inseridos os_programas de irrigação. 

E para aquelas obras que são mais específicas, 
ou seja, as linhas de distnbuição rural e algumas 
ampliações de subestações e de: suporte elétrico, 
mas que sâo espeCíficas, há c::ontribulção, há parti
cipação de recursos do P.t:.Qgrama de_ Irrigação 
do Nordeste. 

Ó·SR. RElATOR (Jutahy MageJihães)- Quai 
alocação de recursos provenientes do setor de 
en~rgia até o momento, na área de irrigação? 

O SR. JURANDIR PICANÇO- Bom; até o mo· 
menta, considerando o ano de 1986 e o-que está 
previsto para o ano de 1987, for~m di~cionados 
para a área de eletrificação r~cursos por volta 
de 400 milhões de cruzados. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Nós 
estamos vivendo no Nordeste com o racionamen
to, e na últimà reunião o nosso PreSidente"fazerlâc 
uns cálculos, mostrou que a necessidade de ener 
gia, para esse programa de 1 milhão de hectare~ 
equiValeria, 'mais ou menos, ao poder de geraçãc 
de uma usina, como a de ltaparica, da õrdeú' 
de 2 mil e 500 megaWatts. 

Nessa fase de racionamento e com as dificu! 
dades que nós vimos aqui com a exposição ri. 
Dr. Mârío Bhering nós garantimos com toda ; 
firmeza, a capacidade de geração para o NordestE 
a ampliação de ltaparica, de Xingó, de nós cons.:: 
guirmos obter os recursos nece.ssffi,rios para ' 
constr:uç~o dessas barragens, das linhas de tran~ 
missão, distribuição, etc., sabendo que Xingó J 
está previsto para 1993 e o Programa de lrrigaçã• 
está previsto, já numa fase bem adiantada, pãi 

o ano de 1990. Na Região do Nordeste está have-1 
do um acompanhamento bem-de perto dess.:
_CTOIJ9fJramas, das duas fases, tanto -aa geraç~ 
de energia, quanto dõ Pr0,9f-.ãiTiá âe Irrrg-ãçao; j)dj 
vei se está havendo POssibilidade de comp...,; 
bilizar esses dois cronogramas, sem criar dific11 
dades maiores para o problema do radoname11t 
de energia no Nordeste, nesta fase? 

O SR. JUMND!R PICANÇO - A dificu!de• 
é real, ela existe, e essa dificuldade se re_flete n-F-

exatamente numa rtduc;ão do interesse do ef 
presário agrícola em partir para implantar nov• 
projetas de irrigação. Esse é o fato que tem s!• 
constatado em função do problema de racior 
mento; e[e tem receio de faz.er um· empreen• 
mento qUe venha a ser vetado p-or esse raciof 
rnento. 

Agora, eu gostaría de posi<:::íonar a questão 
seguinte forma: o racionamento existe mas ,
função do mercado crescente, o racionafue, 
admite que o mercado está em-crescimento, 
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realmente não houver condições da ampliação 
da capacidade de geração da regiãq Nordeste 
vai se agravar porque se espera que o ·mercado 
de energia elétrica venha a crescer. Então, esse 
crescimento de mercado é que agrava a questão 
do racionamento e nesse cresdmento de mer
cado estão inseridos os diversos segmentos: o 
segmento fndustrial, o segmento comercial, o 
segmento de conforto, o segmento doméstico 
e nós inserimos também, porque achamos que 
deverá ser inserido da mesma forma, a energia 
para a agricultura. Da mesma forma que, dentro 
da expectativa há preocupações, com relação aos 
diversos segmentos, ou seja, o racionamento exis
te em função desse crescimento, esse crescimen· 
to deverá também contemplar o crescimento do 
setor agrícola, Portanto, acho que o Programa 
de Irrigação se insere dentro do contexto geral 
onde, nesse crescimento de mercado, conforme 
nós apresentamos. Ele não terá o papel prioritário 
na participaÇãO dQ Proine, mesmo em 1990; ele 
será complementado naquela ocasiãO, efe- será 
responsável por um aumento de mercado de 
16%, ou seja, vai ser necessário Se contribu~ir com 
esse aumento correspondente a 16%, enquanto 
o aumento de mercado requisitado pelo setor in
dustrial será de 52%. Então o setor industrial, 
realmente, será o responsável pelos novos requi
sitos de energia durante esse período. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- Nin
guém questiona aqui a necessidade do projeto_ 
de irrigação. Acho que todos nós aqui concor
damos que deve ser prioritário - n.§o deve ser 
uma das prioridades - deve ser prioritário para 
o Nordeste! O que nós questionamos aqui é exala· 
mente _a questão_ de compatibilizar as duas coisas: 
geração de energia com o projeto do Programa 
de Irrigação, porque não poderá haver irrigação 
sem energia. Então, as duas coisas têm que cami· 
nhar concomitantemente; com as dificuldades 
previstas nós ficamos na Indagação se esses pro· 
gramas estão sendo acompanhados de perto e 
os cronogramas das duas combinam. 

Porque nós vimos aqui que o aumento da de· 
manda-de energia do Nordeste está crescendo; 
com o racionamento eu não sei bem, mas havia 
sempre um crescimento constante mostrando a 
necessidade de se chegar a Xingó, chegar a !tapa
rica, a várias outras pequenas barragens que ainda 
são possfvels de serem executadas lá na Região. 

Esse Programa de Irrigação iiá pegar uma !ta· 
parica com 2 mil e 500 niegawatts; entãO~é-est"c! 
a indagação. Gostaria de saber de V. S• se está 
havendo uma preocupação, planejamento, um 
acompanhamento muito de perto, com a questão 
da preservação do meio ambiente. nessas áreas 
dP·trrigação? -·- · . · 

-Porque os programas que existem no mundo, 
dós ternos muitos exemplos, em Que os projetas 
de irrigação acabaram fracassando por causa de 
um problema de erosão e coisas desse tipo. Aqui 
nós não vímos ainda urna obrigatoriedade de uma 
participação maior desses órgãos ligados ao meio 
ambiente, para mostrar a necessidade de serem 
ouvidos na implementação desses projetas de irri· 
gação. Não haveria a necessidade de um trabalho 
conjunto dessas duas áreas para evitar a repetição 
de erros que existem aí em muitos exemplos pelo 
mWldo?, 

O SR. JURANDIR PICANÇO - Eu poderia ex· 
planar um pouco, em relação aos cuidados que 

estão sendo tomados naqueles projetas de irriga· 
ção chamados de Irrigação Pública Federal que 
são desenvolvidos pelos órgãos vinculados ab'Mi
nistério. Esta preocupação existe até porque_gran
de parte desses projetas recebem financiamentos 
de organismos internacionais e esses organismos 
são rigorosos com relação a estudos onde esses 
projetes possam vir a afetar o meio ambiente. 
Então, já está praticamente intemalizado dentro 
das estruturas dos órgãos executores, dos órgãos 
de irrigação, a importância da presetvaçâo do arn
bierlte. Agora, nao há dúvida que o Ministério não 
tem ainda estrutura que possa controlar de forma 
mais próxima o desenvolvimento da irri9aç.ão pri
vada. Esse controle de alguma forma é exercido 
quando da concessão de crédito; então, nessa 
concessão de crédito esses projetes são apresen
tados aos órgãos financiadores e o Ministério ·da 
Irrigação tem feito programas de treinamento pa
ra os analistas de projetas em que, basicamente, 
os órgãos financiadores primordiais são o Banco 
do Brasil e o Banco do Nordeste. O pessoal está 
sendo treinado para fazer as análb;;es desses proje
tas de irrigação privada por falta realmerite de 
aJgum órgão que possa fazer esse controle mais 
efetivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Con
cedo a palavra ao Senador Antonio Farias. 

O SR. ANTONIO FARIAS - Eu gostaria de 
questionar o Dr. Picanço sobre urna preocupação 
muito grande. Todos nós sabemos da prioridade 
para a irrigação para o Nordeste. O Nordeste só 
se desenvolverá evidentemente no setor agrícola 
com a irrigação e este Ministério foi criado no 
atual Governo, no Governo da Nova República. 
Como n6s acabamos de ouvir aqui, através das 
considerações, das explicações do Dr. Mário Bhe
ring, Itaparica começará a funcionar, possivel
mente, na sua primeira fase, em 1987; Xingá, 
pOSSivelmente, se o cronOgrama for cumprido, 
começará a funcionar em 1993, e a interligação 
do sl_~tema Norte~Nordeste e o aumento dessa 
interligação evidentemente demandará muito 
mais tempo. Como nós vimos, também, haverá 
urna sangria no São FranciSco bastante razoável, 
para esse.slstema de irrigação como o Sr. disse, 
que a irrigação nesta área está mais circunscrita 
ao rio São Francisco e seus afluentes. 

P.@cisaria, evidentemente, novas barr.:igens pa
ra regularizar a vazão do rio e de seus afluentes. 
Então, não é utópico pensar que em 1990 nós 
teremos 1 milhão de hectares irrigados. Primeiro, 
precisa-se de recursos, não sei se existem esses 
recursos. Segundo o tempo. Nós já estamos qua
se no segundo semestre de 1987, haveria tempo 
Dr. Picanço? . . 

O SR. JURANDIR PICANÇO --'Senador, multo 
sinceramente, no ritmo que o programa se desen· 
volveu, digamos em 1986, -realinente se pode"ria 
acreditar que essa meta seria alcançada se não 
for em 1990, mas muito próximo disso. Nesse 
anq, no entanto, há uma desarticulação; existem 
recursos maS esses recursos quando são dimen
sionados no próximo mês, já não são mais sufi
cientes_par_~ aqueles objetivQ.$. Existe um acovar
damento dO empresário rural em tomar recursos 
de crédito para implementar os seus projetas de 
irrjgação, e existe o _racionamento. Então esses 
fatores estã"ó-influenciando, neste ano de 1987, 
decisivamente, para urna redução do ritmo de 
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Crescimento da irrigação no Nordeste. Natural~ 
mente são fatoS. Que n"ãô. aretâni 'unicarÍlente- o 
prõgrãm~ de ir~gat~o_: Sã,o,fat9s que_afe_tam toda 
a conjuntura e nós temos que_ esperar que esses 
fatos sejam supefados, em breve espaço de tem
pO. Do contrário a illinha oPinião pessoal é (Jue 
·a programa estará seriamente afetado. 

O SR. ANTONIO F AR1AS - Eu perguntaria, 
Dr. Picanço, sem construção de novas barragens 
e_com.ltaparica começando a funcionar no próxi
mo ano~ a área irrigável, ou melhor, possível de 
ser irrigada, sem grandes investimentos e nova 
barragem, atingirá a que quantidade, mais ou me
nos, de hectares? 

O SR. JURANDlR PICANÇO -A re<ilidade, em 
que devemos pensar, ·seria executar, com relação 
às grandes barragens, essa meta de 1 milhão 
de hectares independente de qualquer grande 
barragem; essa meta de 1 milhão de hectares 
será "em função de recursos hídricos atualmente 
disponíveís, vazões de rios perenizados na região 
semí-árida. Alguns projetas de barragem já con
cluídos perenizãram rios nó serni.:árido que pode
rão agora ser utilizados para a irrigação. O Vale 
do São Francisco com 40% da participação na 
m·eta global, também independeria da construção 
de grandes barragens, barragens pequenas, natu
ralmente, para a captação de recursos que estão 
preVIStas e fazem parte dos projetas: realmente, 
para essa meta de 1 milhão que seria aproveitar-se 
os recursos hídricos disponíveis, pois a potencia
lidade atual é bem superior a esse milhão de hec
tares previstos até 1990. 

O SR. ANTONIO F ARlAS - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino)- Dr. Pi
canço, desejo agradecer a sua exposição, as suas 
informações e os esdarecimentos aqui prestados. 
Acho que uma consideração pode ser feita: a 
preocupação por parte da ELETROBRÁS e do 
Ministério da liTigação quanto ao fornecimento 
de energia existe: g que não _existe é a previsão, 
até pelo emaranhado da área financeira que en
volvem o setor como um todo· e que não nos 
dão a segurança de que, neste momento, essas 
coisas estejam concatenadas, programadas e as
seguradas, o que acho que valerá a pena constar 
do nosso relatório. 

COrno na semana que vem terenlos Uma série 
de trabalhos parlamentares, queria propor aos 
srs;-senadores, abrirmos um espaço e progra
marmos para a semana seguinte que o Dr. Adjal
ma Azevedo, Presídente da Associação Brasileira 
dos Consumidores de EnerQiã Elétrica - ABRA
CE e Dr. Benedito Aparecido Carraro, Diretor da 
Divisão de Controle de Seniiço de Eletrlcidade 
- DCSE; ~s_e os Srs.-senadoresesttverem de acor
do, esta Presidência promoverá os contratos ne
cessários com e1es e fará a c:onvocação para a 
próxima semana. 

o SR. RElATOR (Jutahy MagOJhães) _;_v. Ex' 
permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Con
cedo a palavra ao St. Rélator. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- Queria 
apenas aproveitar a sugestão do Dr. Mário Bhering 
e pedir à Presidência que convocasse para a CPI, 
o ex-Diretor fmanceiro da CHESF no período ini· 
cial do Governo passado, e o ex-Diretor financeiro 
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da ELETROBRÁS, também nesse mesmo _perto
do; não sei os nom~s deles, depoiS teríainóS que · 
ver os nomes. · --- · - · 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Seriam 
os ex-Diretores financeiros da_ CHESF e da ELE
TROBRÁS do governo anterior? Vamos pesquisar 
e vamos acatar a s4gestão do Relator e fazer a 
convocação. 

Os Srs. Senadores eSiãriam de acordo em con
vocarmos para a outra semana, o Presidente da 
ABRACE e·o- Diretor da Divisão de Controle de 
Serviço de Elet:rtcidade-DCSE? 

Se estão de acordo, faremos uma fnterrupção 
nos trabaJhos da CP!, pela próxima semana e reto
maremos na outra sem~na convoc~ndo o Dr. Ad
ja!ma Azevedo e o Dr. Benedito Aparecido Carra
ro. (Pausa.) 

Agradecendo a presença qO o·r. Mário Bhering, 
Presidente _da ELÇ:TROBRAS, que aqui se faz 
acompanhar por Di retores da ELETROBRÁS pelo 
Presidente da ELETRONORTE, pelo Presidente 
da CHESF e a presenç<l do Dr. Picanço, que nos 
trouxe tarnbém a sua valiosa colaboração, eu de
sejo encerrar esta reunião, convocando uma nova, 
para a outra semana~ sem ser esta próxima, para 
a outra semana. Muito obrigado. 

Está e))c~tra,4a--ª- reunião. 
(Levania-se a reunião às 18 horas e 12 minu-

tos.) . 

5• REUNfÃO, REAUZADA EM 
25 DE JUNHO .DE: 1987 

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte 
e cinco de junho do ano-de mil novecentOS -e 
oitenta e sete,_na S.i!Ja d~_Reuniões da Comissão 
de Economia, Ala Senador Nilo Coelho, reún~se -
a Comissão Parlamentar de Inquérito criada atra· 
vês da Resolução n" 08, de 1987, destinada a 
investigar as causas do rac!on.arn_e_nto de energia 
elétrica e a política para o setor elétrico, presentes 
os Senhores Senadores Antônio Farias, Jutahy _ 
Magalhães, Relator, Edison Lobáo_ e o Deputado 
Carlos Benevides._ _ • _ _ -

Abertos os trabalhos, o 8_enador AntôTiio Farias, 
\!ice Presidente da Comj~ã:o, no exen::ício da Pre
sidência, dispensa a leitura da Ata da reuníão ante
rior e, em seguida, é dada como aprovada. 

A seguir, a Prestdência conceç:Je ~ palavra ao 
Senhor Benedito Cairaro, Diretor da Divisão de 
CootrQ!e _pQ~ Serviços Q_t;_ Eletri~idade_ (DCSE), 
que inidalmente apresenta, através de transpa:
rências, toda a estrutura do setor e atr!Puições 
do Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica (DNAE). 

Logo após, a palavra é concedida ao _Seph9r 
Adjanna Azevedo, P~sidente da Assoc;Jação J3ra
sileira dos Consumidores d~_ I;nergia (Abrace), 
afirmando que a busca de es~r fazendo entender 
a causa do racionamento de hQje é no sentido 
de previnir e não repetir os mesmos erros nõ 
futuro. _ 

Cisam da palavra, na fase tiiterpeiatória, O Se
nhores Seniiào_re;~_.)utatJ_y Magalhães, Relator, Edi
son Lobão e o Deputado Carlos Benevides. 

Nada mais havendo a tra41r, encerra-se a reu
nião e, para consta,r, e1,1, Haroldo Pereira Fernan
des, Assistente da Ç.Qm_jssão, lavrei apresente Ata 
que, tida e aprovada, será assínada pilo Senhor 
Presidente, tão Jogo traduzidas e revisadas serão 
publicadas, em anexo, à presente Ata. 

ANEXO À ATA. DÂ .5• REúNIÃO. DÁ Co
- MISSÃO PARLAMENTAR DE: INOOÊR!TO, 
. , DESTif'/ADA A '1NVEST70AR AS .OfUSAS 

DO RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉ
TRICA E A POÚ11CÀ PARA O SETOR ELÉ
TRICO'; REAliZADA EM 25 DE JUNHO DE 
1987. A FIM DE oav!R OS DEPOIMENTOS 
DOS SENHORES BENED!TÓ CARIIARO E 
ADJARMA AZEVEDO, RESPECTIVA
ME!'ITE. D!RETOR DA DMSÃO DE CON
TROLE DOS SERVIÇOS DE ELE1RICIDA
D~ (DCSE) E PRESIDEtrrE DA ASSoci4-
P\O BRASILEIRA DOS COf'/5aM!DORES 
DE ENERGIA (ABRACE), Q(JESEPUBUCA 

. COMO A DEVIDA AffTORIZAÇÃO DO. SE
."NHOR PRESIDENTE. 

. Presidente: Senador José Agrlpino 
Relator. Senador Jutahy Magalhães 
(fntegra do Apanhamento Taquigráflco) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Farias)- Estão 
abertos os nossos trabalhos. 

APresidência comunica aos Srs. membros des
ti Comissão a presença do Dr. Adjarma Azevedo, 
Presrdente da Associação Brasil~ira dos Consu
mi.Àores de Energia, e do Dr. Benedito Aparecido 
Carraro, Diretor da Divisão de COntrole dos Servi
ços de Eletricidade. 

Conc:edo a palavra, para fazer a sua exposição, 
ao Dr. Benedito Aparecido Carraro. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
_)~_rezado S~hador Arytonio Farias, Presidente desta 
Cõn1issã!5. Senádor Jutahy Magalhães; -Relator 
desta Comissão, Srs. Senadol-es, SrS. Deputados, 
am(gós do setor elétrico, senhoras e senhores: 

É com muita honra que aceitamos o convite. 
Estamos presentes, junto a esta Comissão Parla· 
mentar de Inquérito, para os mostrar e discutir 
a formá cOmo es~rftós administrando o raclona· 
mento no Nordeste. Pretendemos usar- algUmas 
transparênciãS; ·vamoS' dar um pant:.rama·muito 
amplo dos critérios que estamos adotando, dos 
·rêSUitãdoS que estamos obtendo e, principalmen· 
_te, das perspeCtivas qUe temos, até o final deste 
anO- e_ para o ·ano -de 1988, para um· eventual 
prosseguimento-desse racionamento. 

Se V. Ex!>S me permitirem, eu gostaria de apre~ 
s_entar as t,ransparênc:ias e ficar mais próximo à 
~presentação. 

lriicialmente, mostramos a estrutura da nossa 
apresentação: as c:ausas do racionamento e _a polí
tica_ para o setor elétrico. Vamos discutir sobre 
a es_trutura do setor e atribui!;ões do DNAE, inclu
sive mostrando porque é o DNAE, Departamento 
Nªçi.Qnal ,fie Águas~ ~ -~ergia El_étrica, que vem 
administrãOdo o racionamento no Nordeste: à cl.e
terminação de um racionamento, como se faz, 
oS preceáentes de r_iicionamentb no País, o racio
namento nas Reg[ões Norte e Nordeste, o sistema 
futerligado, os critêriOS, a administração do rado
ilàffiento, oS resultados e 8$ perspectivaS. Essa 
seria a estrutura da nossa apresentação. 

A Pifmieira parte prende-se à estrutura do setor 
elétrico, à estrUtura do Ministério, o setor elétrico 
I!ª- d_ivjsão de responsabilidades ·e atribUiçõeS do 
Df!AE:. .. 
~ESte -é o orgonograma do nosso Mini~tério das 

Minias e Eriergia, onde' temos díversos órgãoS 
de direçao superior. - -
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_Q _DNAE .• .P,e~a,$Ín:ento'Nadoha!'d~-Agu~s e· 
Energia Elétrica, é êOrisideradõ; na àdniinisfração ' 
direta·, Um ór.gão d~ direção sup'~fi?r. Temos:vln
~o com o setor' eietrico, a Eietrobl-à_S vincUlad-a 
aQ próprio Mi-nistério, conlci Ufna 'sOé'redade -de 
economia mista, adrhiiiistraç:ão iridireta. Esse é· 
õ fioSSO~orQãnograma, eSse -é :o- viricUlo do D~ 
corrt-o ·próprio Ministério. - -

A' vincUlação do DNAE e Eletrobrás com_a_s 
conces-sionári~s é exatamente essa. O DNAE, 
com as conceSsões, supervisão, fiscalização, co_n
trOle, nomiatizaÇão e· órien~çào do serviço públi
co -de energia elétrica no País. A Ele;trobrás, cOm 
a coofdenação das áiéàs, inclusive Opei-acionãís, 
a_ orientação, financiamentos, PesqUisas, partici
paç~o tidonário nas: prínctpais empresas supri
doras de energia elétrica: CHEF, Fumas, Eletro· 
norte, Eletrosul, UGHT; Excelsa e algumas distri
buiQoras. Conc-essionárias supridoras, que são as 
citadas, como Ches(Fumas, etC; üri"i vínc-ulo com 
supridorase distribuidoras como a Chesf de São 
Paulo; um vínculo com distribuidores, com as em
pTeSãS-do Nordeste, que normalrnente sã6 So
mente distribuidoras, e o consumido[- Tina!. Essa 
é a interligação que ~xiste el)tr_e o _ppq.er conce
dente, o DNAE, a Eletrobrás çomo holding do 
sistema, as empresas concessionárias e o consu-
midor de ~nergia elétrica. ----

Como atribuições principais do DNAE, justifi
cando o porquê da administração do ra<:iona
mento por parte do DNAE, aS- definições gerais 
de forneCimento de ~!Jérgía elétrica, a supervisãO, 
fiscalização e contrai~ dos serviços de eletricidade 
no Pais, controle de aproveitamento de rec-urSOS 
hídricos, condições especiais de fornecimento, 
acompanhamento do planejamento de energia 
elétrica, estudar tarifas e_ ~ar tarífas especiais. En~ 

-fim, são as prin<:ipais atribuiçôeS- detimriínadas 
ao noss Departamento Nacional. 

Temos, como segundo Item, a determinação 
do racionamento e, princípalmente, os aspectos 
eletroenergéticos. Para determinação do raci_ona
mento, é preciso ter algum problema eletroener
gético ou falta máquina, ou falta ág4a, é um pro
blema elétrico, ou é um problema eliergétko. De· 
pois, vamos ter QS_a,Spectos legais, que determi
nam o -racionamento. 

Vamos mostrar um poUCo os aspectos eletroe· 
nergeticos, Só_com9 e~ernplo, faço um balanço 
da Região Sul. Na região Sul, n6s tínhamos um 
mercado dessa ordem de :3220 megawats médio, 
e também tínhamos as várias fontes. de enet-gia 
têrmina: a do carvaão, por exemplo, que temos 
no Sul, corresponderia a 660; pequenas hidroelé
tricas, mais compra do Paraguai, 21 O; tansferên
cias de energia do Sudeste, que nós tlnbªmos1 

mais 1.000; geração de usinas no Rio Grande 
do Sul; geração de energia de Parigot de Souza, 
que é urna uSina pequena no Parar-á, e geração 
nO ríó 19uãçil, 33_0, Havia uma falta, um défich 
de energia de 670 megawats médios no Sul do 
Brasil~ nessa_simulação que estamos apresen
tando - o que corresponderia a um corte de 
carga- de 20%. Essa era a s~as:ão eletroener
gétic:a âa RegiãO- Sul, neste período considerado. 
$6 Põr essé fato de não ter fonte de energia que 
assegurasse o atendimento normal do mercado, 
mostrava um déficit de fornecimento, o quejustifi. 
caria um racionamento. A determinação do radc" 
naniento, nos aspectos legais, nós tfnhamos, um 
decreto. Antes do racionamento do Sul, nós tính.::. 
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mos um decreto de 1942, vinc\-(ladq ao ~oistér.io 
da AgriCultúra, a que'_ O_ pf.'!AE_era vi'lculaçlo . .Eta 
wn decreto presidencial_ que deteiT)'linava. como 
fazer o racionámento, mas, principalmente, os 
grandes critérios de~rminavam que raciohamen~ 
tos 'deveriam obedecer basicamente cortes de 
carga, através de alimentadores, desligamento de 
a1irnentadores. Essa era a primeira legislação, que 
persistiu duranto todo esse tempo, até 1987. So
mente com a experiência que nós tivemos do 
Sul, em fazer racionamento preventivos, dando 
ao consumidor a participação, fazendo com que 
ele gerencle a sua carga, é que foi baixado o 
novo decreto, no dia 9 de janeiro de 1987, definin
do outras .condições de racionamentos e atuali
zando essas condições, inclusive permitindo que 
agora se criassem comissões e se fiZessem racio
namentos preventivos. Por falta de máquina, seria 
um racionamento de demanda, ou por falta de 
água, que é o que está acontecendo no Nordeste 
agora. ocasionando a falta de energia. Saiu esse 
decreto, definindo os critério, faz-se uma portaria 
do Ministro, genericamente determinando o racio
namento, uma portaria do DNAE criando essa 
Comissão de Administração do Racionamento e 
aprovando a diretrizes de administraçào do racio
namento. As próprias resoluções da comissão são 
consideradas como aspectos legais. 

Vamos entrar um pouco nos aspectos da pró
pria legislação. 

Antes de entrar no problema do Nordeste, fize
mos questào de mostrar alguns precedentes, até 
mesmo para mostrar que já existe o Know-how, 
alguma experiência em termos de adminstraçâo 
de racionamento, infelizmente. 

Por que houve racionamento no Sul? Condi
ções hidrológicas desfavoráveis. Passamos 4 ou 
5 anos em que todos os reservatórios sempre 
estavam quase a 100% do seu volume. Chega
mos a um determinado perlodo, talvez o período 
mais seco do rio lguaçu, e essas condições hidro
lógicas se tomaram extremamente desfavoráveis. 
O mercado de energia elétrica cresceu acima do 
que tinhamos planejado e do esperado. Obras 
necessárias, que foram planejadas e deveriam es
tar concluídas no prazo, foram postergadas por 
outras prioridades do próprio Governo. Nào cabe 
entrar no mérito, porque V. E# já tiveram a pre
sença de outros colegas que mostraram as causas 
do racionamento, o porquê do atraso de obras, 
principalmente o Dr. Mário Bhering, o Dr. Aleluia 
e o Dr. Nunes, da Eletronorte. Essa programação 
de obras e, inclusive, o porquê dos atrasos, já 
foram, talvez por demais considerados. Os níveis 
de reservatório, de 85 a 86, estavam extrema
mente baixos. Medidas adotadas, entrariamos, en
tão, no racionamento. Este é a__que foi o prece
dente do Sul, de que estou dando alguns exem~ 
pios, mostrando alguns resultados. 86 para se 
ter uma idéia da situação do Sul, temos uma 
simulação que fiZemos de vazões no rio Iguaçu, 
porque o mercado do Sul é muito semelhante 
ao mercado do Nordeste,_ em termos de cargas 
e em termos de dependência de um rio. Enquanto 
o Nordeste depende do rio S. Francisco, o Sul 
depende muito desse rio Iguaçu, onde temos as 
principais usinas. Mostramos, nessas curvas, as 
afluências máximas ao longo de toda a história 
do setor elétrico, aqui, é claro, mostrando simples
mente esses meses: janeiro, fevereiro, marçO, -etc. 
Então, temos 54 anos de controle de rios e pega-
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mos as máximas afluências ocorridas nesse perío
do histórico' todo (ocorrida aq'ui em janeiroffe
vereiró) que colocani6s rie'sse gráfico. 

Estes traços _.3qui, SâO as maiofes vazões ocor
ridas no rio lguaçu, em toda a sua história: o 
azul são_as·menores vazões, sempre as menores 
vazões, em cada an_o, respectivo, e em cada mês. 
Em 1975, chegamos acima de 100% da média, 
por eXemplo, no mês de março/85. E. quando 
chegamos a_ dezembro de 85, jâ estâvamos_com 
10% de afluência. Temos; também, o ano de 
1986, que foi um pouco melhor, e o ano de 1987, 
em que estamos parando em 60% da afluência. 
Somente para mostrar as afluências· que tivemos 
em determinado rio, que foi o rio lguaçu. Isto, 
entào, mostra uma condição energética. 

Agora, vejamos o mercado dã Região Sul, 
1985/86. O mercado previsto (que era o vemelho} 
mês a mês. na ordem de 3.000 megawats/médios 
e o mercado realizado. Isso, _para mostrar como 
o mercado, pelo próprio crescimento da econo
mia,-também cresceu, mas acima do que o setor 
elétrico esperava. O qUe significa isso? Significa 
que tivemos que gastar mais água para atender 
ao mercado previsto. Só aí também se justifica 
um pouco mais porque esse gastou mais água 
além daquela esperada. O mercado dessa Região 
Sul foi crescente e, aqui, entramos, exatamente, 
no racionamento da Região Sul: começamos em 
janeiro de 86, com o radonameril:.o de 20%, com 
quotas, e demorou três meses o racionamento. 
Estava preVisto para o mercado aqui no Sul, 
em torno de 3.220, como mostrei antes, de mega
watts médios. Tivemos qUe cortar 20% do merca
do. Então, esse foi o ~~su1tado do racionamento. 
Nos três meses, conseguimos, em média, 20% 
de racionamento no Sul do País. Felizmente, com 
a vai~ da.s_ chuvas nos reservatórios, suspende· 
mos o reservatório no Su1. Foi no momento, inclu
sive em que havia já o Plano Cruzado e em que 
já havia, inclusive,_ um crescimento maior da pró
pria economia. 

No SUVSudeste/Centro-Oeste agora já entran
do, então, na Região Sudeste/Centro-Oeste tive
mos várias obras que estavam programadas e 
foram retardadas. lsso, também, obviamente, já 
foi explicado: usinas, como, por exemplo, a Usina 
Térmica de Presidente Médicí, com suas várias 
fases, prevista para 1983. Tivemos a primeira uni
dade, entrando em fevereiro/87. e" segunda, em 
junho/87, então, com um atraso de quatro anos. 
ltaipu, as duas primeiras unidades de 60 herts, 
e a própria linha de corrente contínua, a própria 
linha de corrente alternada, estavam previstas pa
ra 84 e só entramos em 87. Então, a própria 
ltaipu-máquinas e a llnha de corrente altemada, 
três anos de atraso no setor elétrico. Essa linha 
também de Salto Santiago e Oravataí, também 
três anos _de atraso. Estavam planejadas e progra
madas para um perlodo e, por uma decisão do 
Governo, por OUtraS prioridades do governo, tive
mos atraso de três anos. 

Tem os aqui uma inédia d~ ~rm~zeilamento da 
Região Sul, nas principais usinas. O mais impor
tante é mostrar a média equivalente (seria _aqui 
o verde). Então, qual seria o arm~enamento, qual 
está sendo e foi o armazenamento dos principais 
reservatórios da Regíão Sul? Em 85, com 40% 
de reservatório, em média equivalente - o prin
cipal i'ese!W.t6rio nosso é o de Foz de Areia que 
chegou a menos de 30%, só nesse periodo aqui: 
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dezembro/85, começ;o de janeiro. Aqui foi que 
se jl}stificqu 9 .~ciqnarnento, todos os reseNa
tórios estavam baixos e a média estava .em 40%, 
ou seja, nào tínhamos água para atender mais 
o mercado. Feli_zmente, melhorou em 86 e voltou 
a calr aqui ein- a9oSt0/86,. e,- agora, felizmente, 
estamos com os reservatórios do Sul a 100% 
de seu_volume útil, até um pouco mais. Estamos 
vertendo água da Regiáo Sul. E por quê? Porque 
choveu bastante na Região Sul e,. é daro, com 
as obras de ltaipu também já ligadas ao sistema. 
Então, aqui são as várias usinas, apenas para mos
trar como fica difícil, inclusive, fazer essa avalia
ção, sabendo que já chegamos aqui a quase que 
30% do principal reservatório. 

Então, antes também da determinação do ra
cionamento do Sul, várias medidas foram toma~ 
das e expusemos isso para mostrar a correlação 
com o próprio Nordeste, como maximizar, por 
própria decisão do Ministro, antes de chegar o 
próximo racionamento e gerar_ toda a energia tér
mica possível com o carvão. Então, foi um período 
em que as máquinas ficaram, por um ano, com 
plena capacidade. Felizmente, sen1 grandes pro
blemas operacionais. Então, todas as máquinas 
térmicas, no Sul, a carvão, foram colocadas no 
máximo. Com a implantação do horário de vel-ão, 
tivemos ganhos (é claro que o_ horário de verão 
dá ganho pequeno em energia, mas de qualquer 
maneira, foi um ganho); cancelamos algumas 
ofertas de energias especiais, tipo EGTD, TST, 
quer dizer, seguramos tudo que foi possível; diver
sas manutenções de unidades conseguimos, 
também, transferir e mandamos, do Sudeste para 
o Sul, 1.000 megawatts médios; foi o limite da 
capacidade. Não tínhamos condições de mandar 
mais energia para o Sul, considerando o intercâm· 
bio com o Sudeste, e corri. risco inclusive de ope
ração. Colocamos outras unidades menores em 
operação, compramos energia do Paraguai, com
pramos energia de outros produtores e a própria 
cons_ervaçâo de ener_gia que implantamos na Re-
giào Sul. __ 

Então, todas as medidas aconteceram e, voltan· 
do àquela transparência inicial, de qualquer ma
neira, aquelas medidas não foram suficienteS e 
obrigaram, então, a determinação de· corte de 
20%. ' ., 

Isto foi o que aconteceu na Região -SUi e, dentrO 
ainda dos precedentes, o porquê quase nós fize
mos racionamento no Sudeste: os mesmos pro
blemas do Sul, tivemos no Sudeste: condições 
hidrológicas desfavoráveis, mercado do Sudeste 
explodindo pelo próprio Plano Cruzado, obras ne
cessárias atrasadas, (em média, também, três 
anos), níveis de reservatórios extremamente bai
xos. Tomamos várias medidas, uina não foi poS,sJ-· 
vel e s6 não racionamos porque choveu bastante. 

Temos também algumas razóes afluentes, prin· 
cipalmente aqui do Rio Grande e Fumas. As máxi
mas afluências, em 3 anos, as mínimas afluências 
em 85 (essa foi a média); afluências em 86, 87 
e, em 87, estamos acima de 100%, 

O maiS iinportante é verificar o nível equivalente 
ao reservatório. O reservatório de Fumas é um 
dos principais reservatórios do País, na Região 
Sudeste, e chegamos a ficar próximo de Fumas, 
a 15% de seu volume útil, quer dizer, praticamente 
o reservatório já estava zerado, no final do ano 
passado. Isso, também, com a Água Vermelha 
e com embarcações, todos eles na faixa de 20 
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a 25% . E a média equivalente dos reservatórios, 
temos aqui, estava em 26;27%, ou seja, na Região 
SUdeste, já entrando no pel'Íodo .molhado; estávã
mos com a mêd.ia de reservatqrto~ cwenas com 
26%. 

Quanto ao crescime-rl.'tO de -merCado, q-ue vã
mos ver agora nesta transparência, ·esse era o 
mercado previsto para o Sul/SJ,l4e~te/Centro-Oes
te e esse era o_mercado que estava sendo realiza
do, ou seja, uma diferença de, em média 1 O% 
de um mercado, que estava em 16 ou 17.000. 
Eram mais 1. 700 rnegawatts médios, que niii
guém tinha realmente planejado. Foi a explosão 
que tivemos de consumo, no ano passado. Então, 
com o reservatório caindo e o mercado subindo, 
as perspectivas de racionamento estavam muito 
próximas. Até mesmo um dado adicional: recebe
mos um pedido, que foi encaintnhado ao Senhor 
Presidente da República, da FIESP, solicitando 
qe se implantasse aqui - temos grandes consu
midores de São Paulo, o próprio Dr. Adjarma Aze
vecto participa lá, a própria ALBRÁS - pediu que 
se implantasse um racionamento já em dezem
bro, para evitar um caos maior aí em São Paulo, 
Rio, ou seja, em toda a Região Sul e Sudeste; 
porque as perspectivas eram as piores possíVeis~ -

i amamos várias medidas para tentar- evitar o 
racionamento. T adas aquelas providências adota
das no Sul, nós reimplantamos; o horário de ve
rão, suspensão de outras en~rgias espe<:iais, essa 
famosa ECiTD. Até tivemos que dar óleo ao con
sumidor, peJo preço da EGTD, para ele VOltar 
a consumir óleo. Cancelamento também de m<;t
nutenções, operações de todas as usinas térmicas 
a óleo do Sul e S1,1!1e.!?te. 

Só para ter uma idéia, no ano passado, dia-a
dia, estávamos gastando 1 milhão de dólares por 
dia de óleo, para poder colocar em operaçãO -es
sas termoelétricas, principalmente, Piratinlnga, 
(garapé e Santa Cruz. Santa Cruz, no Rio de Janef
ro; Piratininga, em São Paulo e_ Jgarapé, em MiriaS 
Gerais. Um milhão de doláres por dia de óleo, 
para dar sustentação ao mercado com óleo_, por
que também Angra ficou fora quase quê lodo 
o período. Reduzimos até nível de tensão, de distri
buição secundária. Enfim, tOd.:is éis medidas pOS-
síveis tentamos colocar em prática. -- · -

E, aqui, vohando às obras de ltaipu, que trouxe
ram prejuizos para o Sul. trouxeram prejuízos tarn-_ 
bé~ para o Sudeste, já que o sistema é interligado. 
Então, chegou-se, praticamente, à decisão de um 
racionamento no Sudeste. O consumo hoje na
cional, em termos de energia, é de 2_5 _m_il mega
watts médio. O Sv1 participa com 3 mil e 500;
o Nordeste- e essa parte do Norte hoje de racio
namento - 3.800 quase 4; e o Sul e _ _SudestE~~ _ 
em tomo de 19 mil. Entraríamos com raciona
mento quase que jâ definido, no dia 1 e de fevefeiro 
deste ano. Ai, o que aconteceu? Felizmente, quán
do estávamo$ em novembro deste ano, a~é Õ -dia 
23 de dezembfo, estávamo~ com a média equiva
lente de reservatQr_io em 26%-: Quando ia-se de
cretar, .com todQs os documentos leg~s, todo 
o planeJamento de racionamento já feito, começa
mos a ter chuvas intensas_JJP Rio Grande,_ np 
rio Paranafba, enfim, em todos os reservatórioS 
da região Sudeste. Este, então, é o racionamento 
da região Sudeste. · 

E, voltando ao defumaS, de que já demos 
aquele exemplo de ter chegado em 15%,práfica
mente, alcançamos, em maio deste ano, com 

85% de Fumas. A água vermelha, que estava em 
20%;--estamos .com- 90'%, 91%. Isto apenas em 
4 meses. E Emborcação,_que estava em 22%, 
<::hegamos aqui adina de 60%. -

Eh tão, era est~ a .média equivalente dos reseiVa
tórlos do Sudeste, que estavam em 26% e não 
havia quase- que perspectiva de chuvas, a não 
ser que tivéssemos quase que dilúvios, durante 
30u 4 meses. Infelizmente o dilúvio veio. Ti: vemos 
gta~lde_s_ problemas cOrri as chuvas intenSas. Mas, 
para nós, do setor, felizmente, foi multo bom, por· 
que, no nível equiva1ente do reservatório, - esta
mos, hoje, no Sudeste, com 85% da média equi
valente d~e. todos os reservatôrios. E, no Sul, 96%. 
Então, mi_nc:a- estivemos, na histó'ria, com urrla 
recuperação" tãp grande de reservatórios nessa 
rej;lião:- -
· Chegamos ao sistema Nordeste._ O que aCónte

ceú com o Nordeste? Exatamente a mesma coisa 
que aconteceu no Sul e que aconteceu no Sudes
te: E só não deu ·no Sudeste, porque choveu. 
CondiçõeS hidrológicas extremamente desfavo
ráveis OcoiTidas em três, quatro ·meses, no_ fmal 
do ano e também agora, neste ano. No São Fran
cisCO,' foram COnsiderados os piores meses da 
süã históríã, erlüerinos de afluências. Nunca tive
mos meses de afluências tão baixas. Já estão 
fazendO parte do nosso míhimo de afluência que, 
há ffiuito tempo, não ac:ontecla. Em 54 anoS, te
móS -dóis ou três meses aí, nesse período, que 
foram as piores afluências possíveis no São Fran
cisco. 

-- () mercado do Nordeste é também explosivo 
e mUifu niais do que no Sul e Sudeste. Tivemos 
a dM.if9aÇâO na lhlprensa de que a própria indús
tria cresceu 20% lá, nestes últimos doze meses, 
e qüe o mercado tinha crescido 14 a 15%. Então, 
não esperávamos e não tinhamos planejado um 
crescimento desse nível. 

As obras necessárias, de que vamos falar depois 
_:.já--Toram citadas aqui - principalmente, (tapa
rica, segundo aliment~dor de Tucuruí e outras 
de menor porte feafini:inte fOram atrasadas; algu
m-ªs _três;_ outras, doi~, mas· tivemos atraso tam
bétn na~ obraS necessárias para ·o Nordeste. Se 
lá, ·no SUl, ltaiPu tiveSSe ·entrado com a linha de 
corrente alternada, não teria tido racionamento 
no=s'ul. Se tivesse entrado 6 SegUrido a1imentadcr 
de TuC:Uruf, usina de ltapari<::a, não teríamos racio
namento no Nordeste. Isto tem de ser falado. 

tlível dos reservatórios extremamente baixos; 
histórico·dasmedidas adote.das, temos aí, pratíca
mente,_as mesmas do Sul. Vamos falar sobre as 
simulações que constatara o déficit; o estabele
dinento da condição de raç;i_onamento e os docu
mentos legais que determin-aram o raciànãrriento. 
-- Este é o Sistema Interligado Norteaiordeste e 

fiZ questãQ çle apresentar, Para mostrar porque
O SUl do Pará, porque o Maranhão todo, inclusive, 
o norte aqui de Goiás, porque também estão sob 
o efeito de rattonamento. ~arque estão ligados, 
elétrica e energeticamente, à região Nordeste. Es
s:e· é o sistema interligado. Por isso ·que temos, 
inclusive, grandes reclamações da regiãO de Ma
rabá, de Imperatriz, de Marabá, principalmente, 
pôi'qde o consumidor disse que se fez uma cam
panha mUito grande, para a entrada de T ucuruí, 
e que eles nunca mais teriam problema de ener· 
gia, ·cõm Tucun.Ji praticamente ao lado. Só que, 
infelizmente, eles ficaram do lado de baixo de 
Tutúiilf ·e não do lado de cima. Então, mesmo 
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estando ao lado de Tucui'ui e mesmo "ti.ãCf ~ 
imaginando que eles entrariam um dia em rãCiõ
namento, infelizmente, também o Pará está sob 
o cifeTto. Este é o sistema qUe liga aS usinas do 
Nordeste. Nessa linha, temos o primeiro circuitO 
de 500 quilOwatts, que traz energia de T ucuruí. 
Estamos radonando aqui no Maranhão, radQ. 
nando aqui na própria ALUMAR, que é grãhde 
coriSunlidora de energia, e todo o racionamento 
-que fazerflos aqui, neSsa-região, trazemos aqui 
para ó Nordeste. Então, c que gastamos de água 
em -Tucuruí, que eles não consome·m--nessas re
grões do Maranhão e do Par-á, -é ·como-se estivés
semos ·guardando água aqui em $obradinho. Es
se- fel-o ·espmto-ao- raCionamento. Então, todos 
os sistemas interligados estão contribuindo com 
o re<:ioriame"nto. -

Temos também um exemplo do mercado da 
reQiáõ-N.ciideste, só da área CHESF; não pegamOs 
a região Norte. Então, pata mostrar o previstO 
é o realizado nese período, que vá até dezembro 
de 1985 a 1986. Então, nesse período 1985/1986, 
dá parã verificar o que estava preVisto, mês a 
mês, e o que foi realizado, sempre acima daquele 
prevíStO, ihclUslve, ·até- aquf, quando chegamos 
a dezembro de 1986, rhuito próximo do raciona
mento. Então, aqui_ é uma visão assim muito rápi
da do crescimento de mercado. 

As obras que são ou estavam sendo necessárias 
e continuam sendo necessárias para essa região. 
Então, T ucuruí, na primeira etapa, o prossegUi
mentO dà motorização. Tfnhamos, como previsão 
inicial, a oitava máquina de Tuc:uruf, qum total 
de doze; tEnhamOs uma potência de 330 como 
previsão inicial, outubro de 198~. e a previsão 
atual,junho de 1986, ou seja, a quase doísmeses 
de atraso na oitava máquina de Tucuruí. As outras 
máquinas também, num atraso quase que de dois 
a tr_ês anos, até a c\écima segunda, que estava 
prevista para outubro de 1986. ----

Usina de ltaparica. A primeira prevlsão da pri
meira máqtiiria entraria em dezembro de 1985. 
A previsão nossa, hoje,- no final de perspecitva, 
vamos discutir um pouco mais- a ]Xevisãc, ago
ra, é de entrar a primeira máquina em março 
do ano que vern. Serla uma máquina de 250 
Temos dez máquinas de 250 em ltaparica. A pri 
meira etapa seriam seis máquinas. Então", toge 
no mês seguinte, dois meses depois, entra a se 
gunda máquina, e pára maio de 1988 e julh• 
de 1988, são as previsões de entrada em operaçã• 
das máqulnas de ftaparica. 

O segundo circuito de Tucuruí das máquiPit: 
de ltaparica. 

O s_egundo drcuito, Tucuruí- Presidente Dl-! 
tra, de 500 Kv, tem como previsão inicial dezerr, 
bro de 1985, previsão atual março de 1988. Iss• 
aqui é prioridade absoluta dentro do Ministéri• 
estão sendo feitos alguns cantatas para verific:< 
se: é possível trazer para fevereiro, cada mês qc. 
se ganha é muito importante para nós, mas 
previsão ainda, não sei se a Eletronorte já trou. ... 
um dado mais adiantado, mas a informação q1~~ 
nós temo$, hoje, é que ainda continua sendo m.;; 
ço de 1988, para entrar ·em funcionamento o ~, 
gundo alimentador de 800 Km ~ 500 Kv. E 
complemento desse alimentador seria Sobra<_ 
nho e ttaparica, a previsão anterior era Janei1 
de 1989 e a previsão atual é junho de 198aEnt;: 
essa aqUÍ, realmente, foi antecipada para poé 
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escoar a energia que havia nas usinas do Nor
deste. 

Isso aqui, infelizinente, é a nossa realidade e 
a grande causa, digamos assim, pelo menos em 
termos conjunturais do racionamento. 

Nós temos Sobfadinho_que é o az.ut Três Marias 
que é o vermelho e a média dos dois seria o 
verde. 

No ano passado, em março e abril, nós tinha
mos praticamente 100% do reservatório de So
bradinho. Não se Imaginava que Saindo l 00% 
do reservatório em março, maio, há 12 meses, 
nós Iríamos chegar numa seqüência, caindo de 
forma violenta, quase que verticirl; nunca aconte
ceu isso em todo o nosso histórico, caindo Sobra
dinho de praticamente 90% e chegando a 25, 
26% do reservatório. E como nós trabalhamos 
com operação integrada, Três Marias, aqui em 
Minas Gerais, com Sobradinho lá no Nordeste, 
então, nós trabalhamos com essa disponibilidade 
de __ energia. Essa disponibilidade é a equivalência 
dos dois, é a quantidade de água que nós temos 
em Três Marias e a que nós temos em Sobra
dinho . .t: com isso que nós fazemos a avaliação 
do nosso mercado. E, agora, que saímos do perío
do molhado, que _é abril, começo de maio, e não 
recuperamos o reservatório, infelizmente, foi isso 
que aconteceu. Então, aqui poderia ter acontecido 
um período molhado favorável e ter crescido no
vamente, mas isso não_ aconteceu. FeliZinente, 
tivemos algum ganho em março e em abril, mas, 
hoje, começa a despencar novamente os três re
servatórios e já chegamos a 46, talvez. Hoje, a 
situação de Sobradinho deve esrer _em 42,4, já 
caiu de 46 para 42,4. Já começou a despencar 
e a perspectiva, coniO nós vamos entrar num pe
riodo de seca, que não _chove mesmo nestes re
servatórios, é a de que temos de voltar à simulação 
de tanto racionar, imaginando que Sobradinho 
chegue, em novembro, com 1 O%. É o mínfmo 
admissível, operacionalmente. Então, ele vai cair, 
certamente, já pelo próprio histórico, vai continuar 
CaindO" e: em-novem&ro nos· estamos stmUlaildO 
que chegue em 10%. E 10%,-tarilbém, Três Ma
rias, o vermelho, que estava com 60% há pouco 
tempo e que, hoje, já deve estar com 48,5%. En
tão, nós estamos trabalhando com os dois, pois 
Três Marias vai cair, também, pela nossa simula
ção e, também, vai chegar em 1 O%. Aí é que 
nós vamos discutir. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
É mais ou menos de 1 O%. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Essa 
é a forma, pode verificar: de maio até novembro 
é periodo seco, veja como cai, mas esperamos 
que não caia tão violentamente como caiu agora. 

O SR. BENEDITO. APARECIDO CARRARO
E a perspectiva de Três Mã:rias? 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) -Em 
Três Marias, também, daqui até novembro, o pe
ríodo chuvoso é muito maior do que no Nordeste. 
No Nordeste pode atê chover, mas para nós isso 
não representa quase nada. Em Três Marias, ago
ra, não deve chover. Em tolidições normais, con
siderando todo o histórico, a perspectiva de chu
vas até novembro em Três Marias é nenhuma. 
Se chovesse em Três Marias estaria étimo, porque 
a água de Três Madas vai toda para o Nordeste, 
para Sobradinho. Pode é chover um pouco na 
.cabeceira do São Francisco ou lá no norte da 
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Bahia, qualquer coisa que ajude um pouco. Mas, 
se_ chover _será muito pouco. A nossa simulação 
toda se bas_eia em que Três Marias chegue a 10%, 
e aí nós vamos pensar em discutir. E se não recu· 
per ar? Aí é outra história que nós vamos comentar 
daqui a pouco. 
-Esse é para mostrar onde se situa o São Fran

cisco~e o azar que nós levamos no Nordeste. S6 
para ter uma idéia: aqui é o Rio Paranaíba, o Rio 
Grande, o Rio Paraná, e os principais reservatórios 
do SUdeSte nós temos aqui. Só para ter uma idéia, 
aqui, é o reservatório de Fumas, aqui no Rio Gran
de. Então, o reservatório de Fumas, aqui, no Rio 
Grande, saiu de 16% para 85% com chuvas, 100 
km; depois é o São Franctsco, e ~ão choveu nada. 
Infelizmente, sr.: tivesse chovido bastante 100 km 
depois e não tivesse chovido aqui o Sudeste esta
ria em racionamento e o Nordeste não, essa é 
a diferença básica. Então, aqui começa o São 
Francisco, aqui tem Três Marias e aqui vai para 
-o Nordeste. 

As providências que nós tomamos, que o 
DNAEE tomou, que o Setor elétrico tomou foram 
pa_ra tentar evitar o racionamento. Várias delas, 
a de suspender a EGTD no Nordeste, a exemplo 
do Sul e do Sudeste, e tudo que nós estamos 
falando aqui, tecnicamente, [oram por decisões. 
Tem racioné;lmento, mas qual é o déficit? Quanto 
que gera? Existe um comitê coordenador de ope
raç_Õe$_ interligadas do Nordeste. _ _ç_qmo tem aqui 
n9 Sudeste, no Sul que é o GCOI, e lá é o CCON. 

Nós, da Comissão, estamos rriostrando muito 
mi:lis" como nós estamos administrando o raciona
mento. Agora, nós partimos para o racionamento 
por dectsão técnica do CCON. O CCON, então, 
congrega todas as empresas do Nordeste, que, 
reunidas, solicitaram ao Ministro que determinas
se o raCionamento. Então, ele solicita; o Ministro 
determina e nós atuamos,_ou seja, a nossa parcela 
de contribuição no processo todo é de administrar 
o racionamento. 

Então, regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com 
a_ implantação do horário de verão, com alguns 
ganhos, implantações de medidas, para limitar 
ligações de cargas ornamentais, até isso nós con
sideramos, no Natal e no Ano Novo tentamos 
cortar até ligações de lâmpadas ornamentais, É 
muito pequeno, mas é um efeito psicológico de 
_rno_strar que a situação _estava ficando difícil. Fize
mos todas as diretrizes que nós definimos de ra
cionamento. Nós fizemos várias reuniões cofi1 te~ 
das as empresas, inclusive com as do Nordeste, 
porque até setemb_ro não havia nenhuma grande 
perspectiva, era mais Sudeste, e depois de setem
bro nós começamos a incluir o Nordeste na defini
ção das nossas diretrizes. Começamos a fazer 
a redução de controle e intenção secundária no 
Nordeste para reduzir o consumo, já a partir do 
mês de dezembro. Tudo isso por solicitação do 
CCON. Solicitamos à Petrobrás o fornecimento 
de combustível para a operação de São Luís, Bon
gim e Camaçari. Os Srs. sabem que nós temos 
algumas térmicas no Nordeste que são usinas 
que foram colocadas para atender ponta de siste
ma, trabalhar algumas horas por dia e usinas prati
camente desativadas, porque há muito tempo não 
se precisou usá-Ias, consumir o óleo, mas nós 
tivemos que rapidamente -colocar em operação, 
buscar peças no exterior, e outra grande dificul
dade. Mas o Ministro _determinou que a Petrobrás 
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fornecesse o combustível, inclusive, só agora que 
nós estamos pagando uma pequena parcela; fize
mos reuniões com técniços para começar a dis
cutir o merç_ad_o __ do Nordeste, de cada empresa, 
para começar a determinar o racionamento. En
tão, em janeiro foi sancionado o decreto do Se
nhor Presidente, que definiu como fazer o raciona
mento, nós tivemos, ainda em janeiro, reuniões 
com as empresas para defihir os pfocedlmelitos 
de como implantar o racionamento. F"IZemos pro
gramas de visitas em todas as empresas de todas 
as regiões para orientar as empresas de como 
proceder o racion.:imento de eri-ergfa-elétriCa:; tive
mos reuniões com a CELG e Com -a-éELPA, Por
que eles não concordavam em entrar no raciona
mento porqae riãb tinham nada com isso, acha
vam que o problema era do São Francisco o 
São F ranclsco atende o nordeste. E' o r que ~ós 
do Maranhão, lá do Pará, nós lá de Goiás vamos 
entrar em racionamento? Então, 1165 -tiVemás de 
fazer reuniões com esse pessoal para explicar por 
que eles tinham, também, de colaborar. 

O Sr. Ministro enviciu telex aos attiais GoVerna
dores, os Governadores eleitos naquela oportu
nidade, mostrando a necessidade do racionamen~ 
to e solicitando apoio a todos os Governadores. 
Ainda em janeiro, divulgamos a cada concessio
nário o valor que teria de reduzir no seu mercado 
e quais seriam as suas cotas, isso ainda em janeiro 
e, finalmente, o Sr. Ministro baixou uma portaria, 
depois da decisão do CCON, decidindo-se por 
um racionamento de 15% em todo mercado, e 
em jcineiro saiu a portafía--do DNAEE criando 
a Comissão de racionamento. ImplantamOs esta 
comissão em fevereiro no Nordeste, tivemos uma 
reunião de implantação e fiZemos aqui, ainda em 
fevereiro, um círculo de palestras com técnicos 
da região Sul que vieram mostrar à região Nor
deste qual foi a experiência no racionamento do 
Sul, inclusive orientando, ajudando. Ainda no mês 
de fevereiro, tivemos a primeira reunião da comis
são de racioname..'1to p-3ra d€0finir os últimos parà~ 
metros, e aqui a divulgação dos princtpais jamais 
da região comunicando o início do racionamento 
para 1 ç. de março. Começamos o racionamento 
em 1 ~ de març:o na região Nordeste, cortando 
15% do seu mercado, que nós mostramos da 
seguinte forma: mercado total sobre efeito de ra
cionamento, 3.-aoomw meaios _nós tínhamos e 
temos transferência da região Norte, tínhamos 
330mW médios, gerações de Sobradinho- 409, 
geração do complexo Paulo Afonso 2.390, pratiM 
camente, pequenas usinas 105. Como o mercado 
era esse, faltava 15% de fonte de energia. O corte 
de cãrga determinado para essa região foi de 
?70mW médios. Essa era a nossa responsabi
lidade da comissão de administrar, A Chesf tem 
térmica em Camaçari e eln Bongim. Nós vamos 
dar um valor atualizado, mas estamos hoje com 
cerca de, só da Chesf, aproXimadamente, 120iriW 
médios de térmicas dela, como está comprando 
também do Pólo Petroquímica 40 a 45, mais as 
térmicas_ de São Luís, da Eletrq_norte, nó_s estamos 
mais ou menos em 200 mw médios, a Chesf 
tem várias térmicas, só que algumas lá de Bon
por exemplo, têm problema até de fundações, 
as máquinas estão meio tortas, uma dificuldade 
tremenda. EssaS térmica~--prOvavelmente foram 
deslocadas para o nordeste do País, acho que 
estão lá em Rondônia mas, realmente, são térmi
cas muito pequenas. Mós estamos falando de tér-
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micas estaladas de 50GmW, eu ache:. que em lm· ~individual É daro que nós temos um critério para 
peratriz aquelas térmicas devian-.· andar em -definir estas cotas, como determirlainos··essas co-
15mW, uma coisa muito pequena, e tivemos taS,Toi dito anteriormente, pegamos consumos 
aquele problema todo, lá em Imperatriz. de períodos anterioreS, normalmente variando de 

Critérios, quais foram 05- critérios de raciona· 'marÇo até agosto, seis meses, depois do Plano 
mento? Os_ critérios gerais, que foram aprovados Cruzado. Mas nós tivemos problemas, porque isso 
pela portaria do DNAEE, em que ~vemos premis- é quando genericamente se trata com todos os 
sas. que eu faço questão de mostrar quais foram, consumidores. Uma indJ)stria, por exemplo c;hew 
e até mesmo n9s temos aqui 4 ou 5 Ji~tos que gava e dizia: no mês tal eu tiv~ greve ou férias 
eu gostaria de deixar aqui jurlto à Cõmissãq. E~ coletívas, então, o meu cons:umo cai e fica irreal 
aqui é um relatório do racionamento do sul, tudo o- cdl'iSUrfiCi de referência no futuro. Nós tiramos 
que aconteceu no sul, reflexos, prejUízos, está tudo eritão esse consumo atípico em qualquer nível, 
aqui, são as diretrizes p-ara um racionamento no as empresas _foram orientadas, elas que adminis-
BrasiL porque quando fizemos no sul, já acháva- tram o racionamento, foram orientadas para ten-
rnos que a situação es~a Qio dítíc.il em termos tar calcular a cota mais próxima possível da cota 
de recursos e tarifas que provavelmerite Chega- prevista ou do consumo previsto para _o mês de 
ríamos em outro radÕnamento, cjue infelizmente março, abril, maio e sucessivamente. Deteymi-
chegou. Então, nós definimos aqui as diretri:zes namos essas cotas por consumidor, e isso aqui 
paraumrac(onamentoe,basicamente,nóstemos já seria em caráter 9eral, como determinar uma 
as principais diretrizes que nos guiam na adminis-- cota, já no caso do Nordeste determinamos a 
tração. cota por região, foi aquele índice de 15% definido 

Tratamento id€:ntico para casos iguais, indew pelo CCON; fiZemos reduções por classe de coo
pendentemente da concessionária.EJ1tão, nós te- sumo; a indústria teria um determin~do percen
mos que evitar discriminaç[o entre consumido- tuai, a residência outro e assím sucessiVamente. 
res, manter os consumidores informados com Isso ·-aqui significa o seguinte: a participação do 
relação ao racionamento. -~sid~ncial el-o mercado global da re_gião é de 17%, 

ado da região, sobre efeito de racionamento 60%. 
Temos divulgado, feito palestras em todos os _,Entã.q,_ por que não se_ tira mais a iluminaÇão 

locais, sindtcatos, federações, estivemos aqui no pública e se preserva a indústria? Porque não 
próprio Congresso dando palestras aos Srs. De- adianta nada, pois, a iluminação pública, 0 perw 
putados, Senadores da Bano:;:ada do Nordeste, es- centual aqui é de 4%. Não adianta tirar mas 10% 
tivemos junto ao próprio Sr,_ Mini~?trp, fazendo _ d~_4_qlJe n_ão vai afetar praticamente nada, quer 
apresentação, e também aos Sr. DeputadOs e Sew dizer, mesmo- preservando atividade produtiva, 0 

nadares. Nós demos aí aproxi!l1adamente 40 paw nível de emprego, dificilmente nós teríamos como 
lestras nos mais diversos fóruns de janeiro e feve- .-_~Odificar _muito o nivel da indústria p.;,rque ê ela 
reiro até o momento. Fazer com que todos os qo~represen~-~~ do mercado da região. 
consumidores sem exceção participem do racio-
namento. Serviços públicos essencias terão tre)ta~ , Pa~a ter u_ma idéia, ~~ do rur~l ~o ~ord:ste 
menta privilegiado ou seJ·a todo a I . e mutto pouco. Isso aqUL e poder púbiLco, tlumLna-

' ' que e sel'VI.ço - çã 'bli ervi o úbi" · · 
públic.o, á,gua, esgoto, saneamento, hospital, área - 0 pu ca, s ç P ~:o e ~onsum? propno, 
de segurança nós não determinamos -cirt- d total de consumo por regtao. Nos defrrumos para 
fomecimento'e demos uma cota mW~ocme~:. ~4~sl~enci~ 2:% de reduç~o·}'ara o ibndiú~d·al 
mas também es~o participando; só demos um . () e _re ~ç~o, o menor m tce esta e _e c~ o 
tratamento privilegiado aos seMços essenciais à fo~ ~ara mdustria, fora do consun:o do servr.~o 
população - publico que é considerado essenc1al. Comeroal 

· 20%, rural 15%, Poder Público 25% , iluminação 
E aqui, impor condições mais severas aos con- pública 25%, serviço público 10%; consumo pró-

sumos destinados ao lazer, ao conforto; ilumina- pno-25%. E fizemos uma cota lívre ao pequeno 
ção ornamental, pública e etc. em benefido da conSumidor residencial, ou seja, aquele cànsu
atividade produtiva. Então quando se fala muito _ midor residenciai que tinha um consumo médio 
em atividade produtiva tem alguém que sempre até 80 quilOwatt/hora que é o mínimo admlssível 
diz que não se fala em emprego, obviamente ativiw - pára-sobrevivência desse pessoal, que consome 
da de produtiva quer dizer emprego, mantendo pOUCo, nós tiramoS o racionamento, então, aquele 
um pouco mais a atividade produtiva se procura consumidor que consumia até 80 nós não permi
manter mais o nível de emprego. A indústria mere- times que ultrapassasse, mas não reduzimos mais 
ceu um tratamento priVÍlegiadO POrque é ativldade airtda porque n~o tinha o que tirar mais, 80 quilo
produtiva e visava à_ maqt,~tençãó- do emprego. watt/hora é um consumo realmente mínimo, tem 

Essas foram as principais diretrizes, tivemos três lâmpadas -tem que desligar uma lâmpada, 
aqui uma definição de racionamento por cotas, não tem sentido isso. Então, nós tiramos até 80 
ou seja, em vez de sair cortandO alimeritadOres ·nO resiaeiiciãl, até 500 rio industrial e até 300 
em cidades, nós preferimos definir cotas indiviw no -comerdal. O ·que significou isSo em termos 
duais a cada consumidor. Cada -indústria nós pe- de ·controle operadonal? cercã de 5 milhões e 
gamos um consumo de r_eferênda anteriOr, do 400 lnil consumidotes, que ficariam sob o efeito 
ano passado, sempre_ um cOnsumo mais apro:Xiw dõraciohamehto, qt.le são os consumidores desta 
mado, vamos dl:zer, do período_ agora, semPre-- -região, estamos trabalhando apenas com 2 mi
juízo ao consumidor. Tiramos uma média e redu- lhões e 300, Ou seja, 60% dos consumidores. 
zimos um determinado percentual de rc1ciona- Isso inostra como o· consumo médio rio Nordeste 
menta dando a cota de racionamento, qué- é o é baixo, Temos muitos é:onsumidores Com um 
racionamento preventivo, nós não desligamos o Consumo muito pequeno. Estamos só trabalhanw 
consumidor, ele simplesmente tinha que diminuir do com 40% dos consumidores. O montãnte de 
o seu consumo. Esse é o sistema que riós fl:zemos carga foi muito pequeno e o número de consumi
por cotas; cada consumidor gerencia a sua teta dores fora do" sistema de controle foi muito gran-
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de. Foi muito importante issa; (!.t~ para a própria 
ªdmjnistração do ·racionamento. Esta é a estratifi· 
càçãO de h1érta"do qUe temos na região e a redu
ção por classes de consúmo. O que aconteceu 
com cada einpresa? Corrto c>s mercados são pou
co dife_r~ntes ~-só p<i:rã se ter uma idéia, no Piaui, 
a patticipãção dele na açflo no mercado da CEPI
SA ê de 13%, isto é, a participação da indústria 
no rnercadO da CEPISA é de 13%. Para ver os 
cuidadoS que- tivemos qUe ter para poder fazer 
uma estratificação de mercado e -não penalizar 
mai!l; um ou outro Estado. Conseguimos encon· 
trar · indices que davam praticamente para ficar 
dentro .da média de 15 a 16% de redução em 
cada -empresa. Porque a CHESF e a El.ETRO
NORTE,- c6ffi0 só tinham consumidores indus-
triais, não -pOdiam reduzir mãis -do que 14%. Co
mo o objetívO-é-15% no global, é claro que tem 
que se ter uma parcela maior junto aOs demais 
consumidores. Estes são os resultados, ou eram 
os resultados esperados para cada EMPRESA da 
Reqião Nordeste. 

Como é que-aaministramos? Primeiro, a estru~ 
tura da Comissão. Mostramo,s aí que a Comissão 
é presidida por mim, que sou o Diretor do DNAEE, 
ou seja, c:oordenada pelo Departamento Nacional. 
Fizemos a nos~a ~de em Recif~. E- na CCR, que 
é a nossa Comissão. temos um Diretor de cada 
empresa do Nordeste. Todas as decisões que ta.
mamos, são decisões tomadas de comum acordo 
com os diretores das. ernpresas do Nordeste. Te-
mos 3 SUbComissões, uma ein Fortaleza, uma 
em Recife e outra em Salvador que atuam conjun
tamente com a ComissãC! e fazendo a _int~rligação 
com as empresas. E em tada empreSa ã CEl.PA, 
no Pará, tem uma Comissão interna, a CEMAR, 
no Maranhão, e assim sucessivamente, todas as 
empresas têm uma Comissão· fntema que faz a 
administração e a operacionalização do raciona
mento. E aqui, inclusive, convidamos, existe rew 
presentante da Confederação Nacional da lndúsw 
tria, da ABRAFE temos 3 r_epresentantes, como 
também representantantes de associações co
merciais, enfim, todos aqueles que têm maior in
~eresse~ern saber como admini_stramos, porque 
é jogo aberto; é jOg-o transparente, não tem segre
dos na administração, nas r'l6ssa!r reuniõeS nõs 
Os cOnVidamos e eles participam do debate nosso. 
Todas as principais associações de classe estão 
representadas, seja aqui na Comissão, seja na 
Comissão de Empresa. Todos estão sabendo o 
que e tomo estamos fazeri.do. Nada está sendo 
feito de forma escondida. Esta é então a nossa 
estrutura. 

Divulgação: fizemos um programa de divulg;;t· 
ç_ão através de campanhas na TV, no rádio e nos 
jamais, e os Srs. devem têwla acompanhado lá 
rio Nordeste. Fizemos dezenas de palestras em 
toda aquela região, comunicados aos Governa· 
dores e ViSitas a todos eles que estavam no cargo 
na época, como tàmbérn visitamos todos. os Go
vernadores eleitos, explicandowJhes o porquê, pe
dindo-lhes a sua cole)boração. Também Visitamos 
Presidentes de Federações. Enfim, fiZ.emos tudo 
o que nos foi possível em termos de divulgação. 
Ttvemos rea1mente _alguns problemas, porque 
houve várias declarações divergentes um pouco 
da nossa, inclusive no começo do racionamento 
quando este estava em plena vigência, tivemo.~ 
algumas assoclac;ões.. algumas pessoas dizendc 
nos que não era verdade, que não tinha IT!;;!(<;; 
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e isto sempre traz um problema, deixando a popu
lação indecisa. O que· vale? O GovernO-diz que 
o racionamento- começou, e vem outra associa
ção qualquer e diz que ele foi susrrenso, que ele 
ainda não começou. Então isto trouxe um prejuízo 
com resultado ao racionamento. Felizmente hoje, 
praticamente não temos grandes problemas 
mais.lndusivetivemos uma determinada Federa
ção que era extremamente crítica ao nosso traba
lho, e no último mês recebemos um telex agrade
cendo e elogiando-nos pela forma corno estáva
mos atendendo e administrando o racionamento. 

Determinamos uma tarifa especial de raciona
mento. Qual era o objetivo? O consumidCir que 
não cumprisse a sua cota - por exemplo, no 
Sul, não tínhamos esta tarifa especial, que é uma 
penalidade- tínhamos que cortar-lhe o forneci
mento de energia. Ou a cota é cumPrida ou então 
o fornecimento lhe é cortado. Resolvemos que 
isto era inoportuno, e tivemos qUe implantar uma 
outra sistemática antes do corte. O que aconte· 
ceu? Implantamos a tarifa especial de raciona
mento. Até o nível de sua cota ele consome nor
malmente, e acima do nível, o que ele extrapolar, 
ele pagará então uma tarifa especial, que real
mente é muito pesada. É uma tarifa que Chega 
à indústria, por exemplo, que varia de acordo com 
o excesso. mas em média, se ele receber 15%, 
ele paga 8 vezes a tarifa de consumo pelo kw 
hora de excesso. Quer dizer, não há tarifa para 
buscar receita para o setor. Este não é o objetivo. 
É uma tarifa realmente inibir o consumo. E até 
quando vai esta tarifa? Esta tarifa é uma fase inter
mediária. O consumidor se não cumprir o racio
namento não teria sentido, aquele consumidor 
que participou com esforço, tJOr faltar 1 ou 2% 
ser cortado. Então daí a tarifa para ele poder fazer 
o ajuste._ Ele paga a parcela e faz o ajuste. Até 
quando? Se todo mundo pagar a tarifã. -não adian
ta, porque vai acabar a água. Isto é realmente 
para ajuste de alguns casos. Se to.do mundo optar 
pela tarifa, por ela ser baixa, vamos dizer assim, 
a baixa tensão não é uma tarifa elevada, principal
mente em termos de consumo. Se o consumidor 
começar optar pela tarifa e consumir energia elé
trica temos que suspendê-la e começar com o 
corte de fornecimento de energia individual. En
tão, a nossa próxima etapa, não havendo o cum
primento será o do corte individual, por 1 ou 2 
dias na residência. Já para a indústria por um 
tempo te! que lhe permita compulsoriamente 
cumprir a quota. E se não der certo, a única 
saída para preservar o mlnimo de energia para 
o Nordeste seria cortar alimentadores. Se não der 
certo o racionamento de 15%, e Sobradinho deve 
chegar em 10%. Se ficar em zerO vãmOs operar 
apenas com a água que entra da fluência naturaL 
Aí não vemos controle, porque não sabemos 
quanto que gerar hoje de energia e o quanto que 
será entregue. Aí temos que começar a c_ortar 
o alimentador. E isto significa deixar no mínimo 
uma cidade desligada por 12 horas, para se obter 
resultado. TIVemos c_orte em Manaus- só o que 
entra, o que vai entrando vai gerando, não tem 
mais nenhum estoque, vamos dizer assim, em 
termos de volume útiL Então, se cortar por 2 ou 
3 horas, isto vale muito para um racionamento 
de ponta de demanda Em Manaus, verificamos 
que cortou a demanda, muito bem. Só-que o 
reflexo, em termo de energia é muito pequeno, 
porque a indústria recupera multo facilmente; en· 
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tão, tem q_LI_e ser ,12 horas e· seria o caos: C6rtar 
o fornecimento de· energia para uma cidade du
rante 12 horas não tem sentido fatar nisto. TetTios 
é que evitar de fazer isto de qualquer maneira. 
Isto é o racionamento corretivo._ O objetivo de 
fazer ra<:ioilament6 preventivo é não chegar no 
racionamento corretivo. Então a duração-da tarifa 
especial vai até enquanto tiver água Resultados. 
Quais são os resultados que alcançamos até o 
momento. O mercado, vamos falar sobre o mer
cado de energia elétrica, a transferência do Norte/ 
Nordeste que aumentamos a geração térmica, 
nível dos reservatórios e perdas do sistema 

Bem rapidamente. O mercado nosso é o se
guinte. Est_ávamos- tendo de janeiro a fevereiro 
o mercado na cor azul, o realizado, e na cor 
meio alaranjado, o mercado previsto. Mesmo em 
janeiro/fevereiro, no Nordeste,_ estávamos tendo 
um cresCimento de me"rcado acima do previsto. 
Começamos o racionamento em março. O que 
aconteceu? No mercado previsto tivemos esta 
queda de mercado. O resultado do racionamerito 
foi de 11,13% no primeiro mês. Inclusive no pd~ 
meiro mês não aplicamos multas, a tarifa especial. 
No segundo mês, mês de abril, no mercado pre
visto, tivemos este resultado I O, 18% da econo
mia. No mês de maio tivemos I 0,09%. Então 
aqui começou a preocupar a Comissão porque 
o pessoal que estava entrando no racionamento 
porque inclusive não tinha nenhuma medida pu
nitiva já estava começando a voltar. Na última 
semana de maiO, já que isto aqui é acumulado 
no mês, tfveliios s6 3% de racionamento. O pe::;
soal achou que ninguém estava cumprindo, não 
há nada punitivo. Corii istO todo mundo voltou 
a consumrr energia~ el_~trica. Aí voltamos aqui e 
implantamos uma tarifa especial de racionamen
to. Até o dia 22 de junho o resultado deste mês 
já está em 12% . Isto aqui se considerarmos, ainda, 
e vamos falar um pouco de perda, se colocar 
um resultado aqui, desconsiderando as perdas 
que aumenta a geração, transferência, aumenta 
o nível de perdas. Se eu colocar o mercado aqui 
sem perdas, e o resultado sem perdas, vamos 
ter 2% a mais em ~:esultado no racionamento. 
Então__este mês estaríamos próximo de 14%: Va
mos dizer assim que, felizmente, Isto representa 
a contribuição do consumidor. Felizmente o con
sumidor começou a voltar a ficar dentro da sua 
cota. Entendemos que se conslderarmos perda 
devemos fechar o _mês de junho próximo aos 
15%, fefízmente. -Este foi o resultado que temos. 

A transferência da Eletronorte para a Chesf e 
de Tucuruí para a Chesf, estava lá no começo 
em 232 mw médios, por força do próprio raciona
mento - vou distribuir algumas cópias - que 
é todo o _controle por empresa inclusive do racio
namento;__do_ reservatório, enfim todos os dados, 
todos os resultados possíveis do racionamento 
desde o começo. A partir de março aumentamos, 
quase que dobramos a transferência de Tucuruí 
para a Região Nordeste. Estamos aí em média 
420 megawatts médios de transferência para _a 

Região Nordeste. Isto_ aí é para verificar o esforço 
que foi feito pelo setor em melhorar o seu nível 
de proteção inclusive, permitindo uma transfe
rência maior. 

A geração térmica e o sistema interligado. 
Aquele dado que eu já lhe dei. Começamos conl 
40 megawatts médiOS em janeiro. Foi uma dificul
dade tremenda. Estamos em média em 180 mw 

mé<,lios .. Caímos um-·pouco; _porque tivemos ·a 
queima de uma niáquina lá no pólo petroqufmico 
de Camaçari. é: uma máquina de 36. Caiu um 
P<;JUCO esse _resultado. Em média, estamos com 
180 Megawatts médios de térmica no sistema. 

O SR.· BENEDITO APARECIDO CARRAAO -
Nós estamos gastando hoje 440 mil dólares de 
óleo _no Nordeste, por dia. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) --Nas 
·térmicas. 

b SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Nas térmicas, todos os dias. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) ~ Qua
trocentoS mil...? 

O SR. BENEDITO APARECIDO cARRAAO -
Dólares. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)_:_ Quem 
fornece esse óleo, são as companhias que com
pram ou é a Petrobrás que __ dá? 

O ,SR. BENEDITO APAREODO CARRARO -
Daí ê o seguinte: nós compramos a Petrobrás ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Aí não 
paga nunca, não é? 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO
Não. Estamos pagando. Na semana passada pa
gamos, via FND, 7 bilhões que devíamos. A nossa 
dívida agora é pequena, só de 3 bilhões. Enfim, 
isso aqui foi uma decisão de Ministro de ter que 
entregar o óleo, de qualquer maneira. Estamos 

.. acertando_ tudo isso e estamos pagando, o setor 
está bancando, mas foi um esforço realmente 
muito grande. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-Melhor 
gastar óleo do que o Nordeste ficar parado. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRAAO -
Este é o nosso objetivo e vamos mOstrar, se entrar 
mais térmicas, por exemplo, se se colocar mais 
térmicas, lá no Nordeste, que é o que se está 
cüscutindo aí, CHESFIEietrobrás, vamos imaginar 
que se dobre, que se esteja hoje produzindo ZOO 
megawatts médios e que se coloquem mais 200 
megawatts médios, por exemplo, no Nordeste? 
Teríamos mais uma capacidade instalada de mais 
400 megawatts. Chegaríamos muito próximo a 
1 bilhão de dólares de óleo por dia. O setor gastaM 
da isso. 

---(Projeção) 

E, aqui voltando, talvez seja _a transparência 
mais importante, s_eria a queda do rese!Vatório 
de Sobradinho e do volume equivalente. E já par
tindo aí para os quase que "finalmente", temos 
aqui -é importante registrar- como é crescente 
o nível de perdas no sistema. e é muito alto. Esta
nios acjui Com 300 rnegawatfs médios de perdas. 
Então, se estamos gerando 200 megawatts mé
dios em térinica, estamos perdendo uma vez e 
melo o que geramos no sistema Isso é normal. 
Ou seja, se estamos gastando 400 mil dólares 
por dia de óleo, estamos perdendo na mesma 
proporção quase que 600 mil dólares com perda 
no _sistema. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) --Como 
é que se dá? 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Isso aqui é perda da linha mesmo, perdas elétri-
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cas, Não .é a; de Sobr.a_:;linho- que- evapora •300 
, rrf por segundo. Isso é ·outi:o tipo· de perda. 

O SR. RElATOR (Jutahy Ma~alhães)--:- Quan
do aumento a transfer~ncia ~ume~ta as pe"rdas. 

Atimet}to de despesas.. <:omb1,15tíveis - como 
fale_i- 400 mil dólareS por.dia a setor tem que 
pagar. 

· lluminação pública - Temos .que estar desli
, gando, há cidades, inclusive, que estão desligando 

o SR. BENEDITO APAREOOO ~O_ até 50% da iluminação pública. Eles têm que 
~ Por ..:Jue esse .crescente aqui? Pof<iué foi aquele sublr no poste e desligar lâmpada por lâmpada. 
crescente de transferência _de T ucuiui; quanto Isso é um trabalho muito grande e é muito cne-
mais transfere mais perde, peJos 800 quilômetros raso.~. 
de linha, mais o outro que é trecho, {}eh o que O SR. CARLOS BENEVIDES- É uma r~:;dução 
300 rnU. 1.100 quilómetros de linh?3 •. a perda é p~_q_':':na. 

quase que... O SR. BENI":DITO APARECIDO CARRARQ -
O SR CARLOS BENEVIVES -: Seiscen~os mil . .~.eequena, mas o imp.ortante não é nein O efeito 

dólares seria de quê? . da r_edução da carga da ilumínaç:ão pública, é 
o SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO _ ~e. E:_ eovo tem que ver que está, todo ffiun4o 

Não. Dei wn exemplo assim: ·se estamos Para partidpando. Então, apaga~se, por exemplo, um 
gerar 400 megawatts médios e estamos gastando letreiro luminoso que não pode ficar ligado, apa· 
400 mil dólares de óleo, 0 que estou perdendo, _ ga-se por quê? O letreiro é 200, 300 watts. Mas 
quase que numa proporção dessa, seria 600 mi! _.o POVo tem que ver que todo mundo..está colabo
d61ares por dia de perdas no sistema. Mas isso -rando •.. Então, é muito mais psicológico do .que 
é um dado, obviamente. Não tem V<:tlidade. resultado de carga. 

Asperspectivas--:."Então,oqueestamoSimagi~ -.Viagens- As empresas têm que dar treina-
nando, esperando aí para o futuro? NO fUturo, menta, visltar, as empresas viaja"m para re.uniõeS:. 

É um custo adicional de via~'~ens. vamos separar 87 de 88: prirrieiro, o prejuízo do ;:1 

racionamento, o prejuízo é incalculável. Para cal- Serviço comercial- Tambêm da parte compu-
c:ular 0 pr~uízo do Nordeste atê ~tamos fazendo - tac.lonal é um trabalho muito mq.ior, porque é 
um trabalho, a nível de econqmia, quarito que feito normalmente e os custos também são maio-
a economia vai perder. Estamos começando a res. .. 
levantar esses dados,_ A divulgação. Nessa divulgação já gastamos, 

O SR. CARLOS BENEVIDES _ Isso é mais B.té o momento, cerca de 30 milhões de cruzados. 
importante. · Nós,_ que eu falo, é recurso da ELETR.OBRÁS. 

NJ. e_mpresas do Nordeste gastaram ta(vez mais 
O SR. BENEDITO APAREOOO CARRARO - __ 5 friJ1hões de cruzados. Estamos compensando 

Mas só podemos avariar isso::. ·~ 9s empresas. E solicitamos, agora, precisamos 
O SR. CARLOS BENEVJDES -.Sem ·conta.r- de mais 45 milhões de cruzados para divulgar 

mos com as conç:çrdatas e a seca_ye;d_g.-· · o_raçionamento até o fmal do ano, porque o racio

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO -'
Desde que seja por causa do racionamento. O 
pessoal tem usado muito também o racionamen· 
to como um motivo para a concordata, e não 
é. Tivemos quatro empresas que divulgaram, que 
falaram que o racionamento era o motivo de fe
charem as portas, visitamos as quatro e nenhuma 
delas foi pelo racionamento, talvez por problema 
de juros e outros.. 

namento tem que ser divu1gcido, senão o pessoal 
_ esquece. Se chove, por exemplo, estes dias liga

ram-me lâ d.o Ceará: "Olha, deu uma chuva vio-
lenta aquL -

Acabou o radonamen1o no Ceará? O pessoal 
sempre leva a crer que choveu, acabou o raciona~ 
menta. 

O SR. CARLOS BENEVIDES - Sobradinho 
é um pouco mais lor1ge. --

O SR. CARLOS BENEVIDES-Estou dizendo O SR. BENEDITO APARECIDO ~O -
que é um problema que se soma aos outros. -É exatamente. Tem que chover [á no lugar certo. 
O p~oblema da economia, o problema da seca ·- -Mas para isso tein que se divulgar que não ãcabou 
e outros. As concordatas estão aconte<:endo por o racionamentO, tem que mostrar para o consu-
causa do racionamento de energia, que é 0 terceíK tnidor. E pedimos mafs 45 milhões. É uma díficul-
ro problema sério do Nordeste. · dãde muito grande, porque não temos dinheiro, 

-- estamos lutando aí para ver se conseguimos man-
O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO - .ter _a divuJgação. 

Sim. Sem dúvída. Claro! Então, só vamos avaliar A simulação para 87. Então COt'lsiderando, até 
o prejuízo na economia quando acabar o radonaK o fih"al do ano, um fluxo máximo aqui de Tacuruí 
menta, obvíamente. Entãq, temos wn grupo traK pãrã. Marabá de 1.100 megawatt médfos, que é 
balhando, levantando alguns dados para verificar o limite máximo que pode sair dessa linha de 
quanto·o Nordeste vai perder com esse racionaK Tucuruí, considerando uma geração térmica de 
menta, que é coisa.múltõ gi'ahde. Realmente ê 200-rriegãwatt médios -estamos em 180, hoje, 
muito grande. vamos ter que cn.e-gãr aos 200 - partindo da 

Agora, e as empresas do setor elêtrlco? Esta· prémlssadequeva:moschegarcom 10% dovoluK 
mos avaliando aqui que as empresas terão um me ütH de Sobradinho, então, qual seria a neces
prejuízo este ano da ordem de 100 milhões de Sidade de racionamento atê o final do ano? Aqui 
dólares. Este é o prejuízo das empresas. Nào ê há um ponto, corta: necessidade de· redução até 
bem prejuízo. é: receita que ela -deixará ·âe ·ter novembro. Quanto temos que reduzir? 
estava previsto arrecadar e não irá arrecadar. Não São algumas simulações. algumas tendências. 
gostaria de falar em prejuizo, porque ela não ven- Não é nem o piOr, porque chegamos, até o mês 
deu energia, não tem prejuízo. Isso é_ bancado passado, à média -:-temos uma média de longo 
pelo próprio cuSto do serviço do setor elétrico. termo, que chamamos percentual - de novem-
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bro até março, de 57%, abaixo de 60% .. d~ média, 
"as .3fluêndãs para o Nordeste. Ei-ltão. se fiCar em 
60%, que não é muito otimista, a partir de junho 
teriam os que continuar, praticamente até novem
bro, .dezembro, com 15% de racionamento, 60% 
da média, que é o Valor que, em m~-dia,- está 
dando. 

O SR. CARLOS SENEVIDES ---:Essa geração 
térmica é aCréscimo7 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO.
Não, são os duzendos totais, porque não há gran· 
de expeCtativa dÊ! acre-sc:erítar a térmica atê o final 
do ario. "E:ssils que chegarem já vão chegár em 
novembro, dezembro. En~o. não dá para consi· 
derá-las. Isso daqui é-só 87, depois vou mostrar 
88. 

O SR. CARLOS BENEVIDES - Essa média 
ar quer dizer que tem que ter rÓ~is para dar essa 
média? Geração têrmi<::a: 200 megawatts médio. 

b SR. BENEDITO APARECIDO CAARARO -
Não, esses 200 megawatts médio, que chama
mos, é no período todo. Médiá dõ mês, por exem· 
pio. Então, ele está gerando, hoje, 180 e eu vou 
ter que gerar talvez, no outro mês, 220, para dar 
essa média de 200, até o ftiTi Uo -período. O obje
tivo é-duzentos, se for_uln pOUcci-mehos, depois 
tem_ que dar um poUcO mãíS: vara ã stmulaçao 
consideramos _duzentos, não dá para se consi-
derar 180, 22cr. · · 

O SR CARLOS BENEVIDES - Essa tabela 
tem os va1ores reais QIJ.e osdfam, -os. ·valores mé
dios? 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO
É, no final desse documento que mostramOS, há 
gei'ação diária das térmicas. Então, vê-se que ela 
é variável, para dar determinada média mensal. 

Se ficar a tendência em 65% da médía, o racio
~namento ficaria na faixa de 13 a 14% a apartir 
de junho, julho ou agosto, ãté nàvembro; e se 
ficar em 70% da média - é otimista 70% da 
média - o racionamento poderia ficar na faixa 
de li a 12%. 

Então, o -que· Vamos trabciihár daqui para aTren~ 
te? Até agosto, já definimos que-se-mantem 15% 
vamos avaliar agora em julho o que aconteceu: 
ma$ dificilmente vamos sair dos 15% para menor, 
mas se perguntarem: e se der 70% da média, 
não poderia cair para 12%? 

Primeiro, tê:m-se que cumprir todas essas con· 
dições aqui: o racionamento teria que estar dando 
15% e já verificamos que em nenhum mês já 
deu 15%". Teríamos que chegar em 10%. Então, 
estamos imaginando que, se acontecer urna si
tuação boa, poderiamos talvez ficar em 15% e 
tentar $air dos 1 O%, em Sobradinho, e ficar em 
15% mínimo, porque esses 10% podem ser fatais 
para nós. 

OSR. RELATOR (Jutahy Ma~alhães) -Sr. Pre
sidente, pela ordem. 

O.SR. PRESIDENTE (Antonio Farias)- Ten
a palavra, peJa ordem. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) - Gos 
taria de pedir, sei que o nobre Deputado e5t: 
muito interessado .no problema, mas comO n<S: 
terilos a4ui o hábito de o .depoente prestar o c!c 
poimento e posteriormente fazetmos: as inquir. 
ções, mas mais do que isso. Quer dizer, só estc11 
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interferindo por um problema de emergência, seu tempo é ilimitado, é apenas para nós andar~ 
porque infelizmente, como Relator, sei que vou mos um pouco mais depressa, por uma questão 
ser chamado às 17 horas e 30 minutos para uma apenas que sei que vou ser chamado daqui a 
reunião da Executiva, então- terei que sair e estou pouco e gostaria de ter a oportunidade de argüi-lo. 
aqui tentando administrar o tempo, embora vá 0 SR PRESIDENTE (Ailtoóió Farias)_ Agra
ter prejuízo com o próximo' depoente, mas que 
eu não falhe na minha missão de Relator, por decendo ao Dr. Benedito Aparecido Carraro sua 
Isso gostaria que fosse reservado tempo para po- apres_entação __ e_ exposição, bem como a seus as
der fazer as indagações, pelo menos ao primeiro sessores a participação. 

Passamos_ a palavra, agora, ao Relé!_tor desta depoente. 
- CPI, Senador Jutahy Magalhães para fazer as ar-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Farias) - Eu güições" 
pediria que se deixasSe o expoente sem interrup-
ção, porque depois nós teremo_s _um tempo para O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Pre-
argüição dos parlamentares presentes. -si dente, Dr. Benedjto Aparecido Carraro, ouVi com 

- atençilo a sua exPosição e verifiquei que V. s~ 
O SR BENEDITO APARECIDO CARRARO - Têz Uiiiã-anause-Completa dos antecedentes, das 

Obrigado. Ofereço uma úHirTI.:ürariSparénda, en~ razões do racionamento, os critérios estabeleci-
tão, que acho que é _a mais importãn"te, e encerro. dos para o racionamento e previsões, ainda razoa-

Simulações para 88. Em ·57 nós já verificamos velmente, ou bastante pessimistas, quanto ao fu-
que vamos _ter racionamento até o final do perío- turo. Verifiquei também que tudo foi colocado 
do, e 88;-qUais são as perspectivas?' de uma maneira, como ienho dito aQui em tom 

de brincadeira. que vamos acabar saindo desta 
Considerando a Tucuruf - Presidente Dutra, Comissão com a impressão de· que São Pedro 

30 de março de 1988; conslderando Sobradinho é 0 inimigo público n~ 1 do Nordeste, mas até 
- ltaparica, 30 de junho. O fluxo máximo de agora ainda não o considero assim, Considero 
TucurUí a Marabá, que vai para o Nordeste, cres.. que 0 inimigo púbUco n9 1 do Nordeste tem sido 
cente nessa proporção que está aqui registrada. a associação de governos que até o momento 
O enchimento do volume_ morto em ltaparica, ainda não resolveram realmente fazer do Nordeste 
a partir de janeiro de 1988, vai encher de qualquer -aquela prioridade nacional que tanto reclamamos 
maneira. Essas máquinas de Tucurut, como já em discursos constantes. Só se vêem nordestinos 
falei, novas unidades. A entrada das máquinas chorando a cada ano, seja pela seca que mata, 
de Itaparica, a primeira a pãrtir de inaio, São -as seja pelas enchentes que também matam e cau-
perspectivas? Então, essa é- a simulação final. sam tantos prejuizos, e faJta sempre aquela ação 

Vamos partir, aqui, com 60% da média da efetiva e determinante do Governo, aquela razão 
afluência, vamos até deixar as demais, 60% , que política, determinação política. 
é uma coisa razoável, se Sobradinho ficar com Na própria exposição de v. 5' verificamos 0 
10% e se nós tivermos 330 megawatts médios quê? Que no Sul nós passamos também por um 
de térmica, ou seja, crescer mais 130, recupe- período em que houve quase que necessidade 
rar-se a mais 130, nós ainda teríamos um raciona- de um racionamento mais intensivo. Durante a 
menta, no ano que vem, de 14% o ano todo. exposição-também verificamos que houve n_éssa 
Se nós trabalharmos com Sobradinho com 15% • Região um atraso médio de três anos nas 9bras 
se chegar o reservatório de Sobradinho no fim das hidrelétrlcas, eriquanto que no Nordeste 0 
do ano em 15%, que Seria aquele ganho que atraso tem sido: Xingá, que era para entrar em 
eu falei inicialmente, e se nós trabalharmos aqui execução agora em maio de 87, então, já deveria 
com 330 megawatts médios de térmicas, quer estar em fl.lncionamento, e a previsão atual é para 
dizer, duzentos mais 130, nós teríamos no ano 93, um atraso de seis êinõs; Itaparica, que a previ-
que vem um radonamento ainda de 12% 0 ano _ são era para 82, agoi'a é para 88, e vamos torcer 
todo,_ Se aumentarmos as térmicas para 450 me- para que realmente os recursos sejam transfe-
gawatts médios, nós teriamos, entáo, 9% de raclo- ridos para isso.; a linha Tucuruí-Presidente Dutra 
namento. A melhor hipótese seria: 70% da afluên- era prevista para 84, agora para 88. 
cia, que é uma coisa otimlsta, mas que pode dar Portanto, veja V. 8' que o atraso foi do dobro 
realmente; Sobradinho com _15% seri., a melhor das obras. do SuL Mais urna vez a Região do Nor-
hipótese noss,a, aguardar mais água do que as deste mostra que nunca tem para si os olhos 
simulações; e 450 megawatts médios de térmicas, voltados dos governos como uma prioridade na-
ou seja, 250 a mais do que está dando hoje. Teria dona!. Também vimos_que lá no Sul, como medi-
que colocar realmente muita_ térmica no sistema. das preventivas, segundo a exposição de V. s~ 
So aí nós escapamos de um racionamento do foram colocadas em funcionamento as usinas de 
Nordeste no ano que vem. carvão, colocadas as usinas de 6Ieo. No Nordeste, 

Então, essas são as simulações e é claro que temos esse problema das termelétricas que estão 
nós dependemos muito agora de chuvas. Tem agorafuncionando,ocasionandoatéprejuizopara 
que chover no periodo chuvoso que_ começa em 0 País, mas não podem funcionar em pleno vapor, 
novemb(o_ Se .chover acima de 70%- da_ roé_dia, a plena carga, porque estão lá em Camaçari. Por 
é claro que acaba o racionamento e tem que exemplo, eu soube que a Usina de Camaçari não 
chover bastante; se não cho'ier, por isso que nós pode funcionar, porque não está em condições, 
temos que nos precaver e trabalhar com outro está funcionando, mas não em plena carga, não 
tipo de simulação. O objetivo nosso é_tentar ficar -está em condições técnicas para isso. A de São 
em 15% em Sobradinho_. - - - Luis parece também que é a mesma coisa, da 

Bom, realmente usei muito tempo dos Srs. eu mesma forma que a de Pernambuco. Então, não 
quis dar um panorama muito amplo. houve -aquela previsão necessária para que pudés-

0 SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. ~ semos, nesta altura de um possível racionamento, 
me permita não falei sobre seu tempo porque que tUdO -aeve ser previsível, mas não tivemos 

· · as condições técnicas necessárias para evitar .um 
problema maior que deixasse de ocasionar a ne
cessidade desse racionamento. 

-Como estamos com a intenção de fazer_ de 
Sao Pedro o grande culpado de tudo, estamos 
buscando as razões, as imprevidências _ocorridas 
no passado, que não previram esse possível racio
namento na Região Nordeste, gostariamos que 
V. S' respondesse a algumas indagações que tive 
oportunidade de preparar hoje de manhã. 

Conforme fÇ>i relatado a esta CP!, sabe-se que 
grande parte de energia consumida pelo Nordeste 
refere-se à indústria elétrica intenslva, tais coino: 

ALCAN, FERPASA, AÇONORTE," Sai-géma, Dow
Química, e por que o racionamento não fOi mais 
intenSificado nesse grupo de consumo para ·ate: 
nuar nas outras atividades económicas e sociaís 
da Regiã<?? · ' 

O SR BENEDITO APAREOOO CARRARO"
Antes, eu 56 gostaria de tentar modificar um .Pou
co uma palavra que V. Ex" colocou. Eu não' quis, 
re_almente, hoje, ser aqu~ pessimista, procUrei se 
bem realista, esta é a noSsa realidade. Sãb Pedro 
- eu concordo com a V. EJ(. em tud9- ----: São 
Pedro não é o nosso inimigo no um; infelizmente, 
agora está sendo, porque não há outra alternativa. 
ReaJr;nente, se as obras tivessem sido construídas 
de atardo com o planejamento, não haveria racio
naçhento e não estaríamos acusando São Pedro; 
V,'Ex~ tem toda razão sobre isso._ Tem os aquele 
Princípio, aquela diretriz de não discriminar con
sumidores dentro de uma mesma classe. A todas 
as indústrias, independeffiente de seu nível de 
produção, do seu nível de consumo, reduzimos 
14%. O nosso princípio é não privilegiar ~enhum 
consumidor, nem discriminar esse _Consumidor. 
Temos uma legislação toda atrás de nós que não 
nos deixa fazer essa discriminação. Como, por 
exemplo, foi dito, desligar ALUMAR, ou dar um 
índice de racionamento a mais para a FERPASA, 
por exemplo. Individualmente não teríamos legal
mente como dar um tratamento diferenciado. 
Imaginávamos e estamos imaginando que todos 
devem ter a sua co(aboração, a sua cota de sacri
ffdo. Se, por acaso, houver necessidade_ de_ au
mentar o racionamento, esperamos que não, mas 
se houver necessidade de aumentar o raciona
mento, não por uma determinação da Comissão, 
porque não temos autonomia para isto, nosso 
papel é simplesmente administrar de acordo com 
a lei. Há uma tendência e já estamos em negocia
ção com os grandes consumidores, para que con
tribuam com a cota maior; sem haver, assim, uma 
obrigatoriedade definida pela Comissão, que não 
podema& fazer isto. Então, se aumentasse além 
dos 15%·: este, inclusive, foi o ente_ndiment.Q que 
tivemos com as Federações, com os secretá""rios, 
com os governos do _Nordeste, até 15% seria su
portável, acima de 15% tentaríamos negociar 
com cada empresa~ para verificar se seria possível, 
porque cada empresa dessas também tem os 
seus c_ompromissos [ntemos e externos, tem seus 
compromiSsos tnbutários com o Estado, enfim, 
todas elas têm o mesmo problema que_ tem a 
pequena. Além do mais, a indústria granâe tem 
pequena_flexibilidade_ de_ reduÇão, já que traDalha 
com fator de carga muito alto, ela já considera, 
no seu planejamento, a conservação de energia. 
Qualquer redução a mais que se faça no grande 
consumidor significa diretamente reduzir o seu 
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nível de produção .quas~ que na- mesma- propor~ 
çáo. 

Quanto à pequena indústria, por exp~riência 
também no Sul, ela tem uma faixa de 8% que 
é possível assimilar um tacionamento em termos 
de racionalização de usg sem pi:rda de produção. 

Basicamente estes foram os motivos, os argu~ 
mentos que nos levaram a dar_ um tratamento 
único_a todos os consQmidores de uma mesma 
classe. 

O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) - Isto 
aí está me parecendo aquela questão de transfe
rência de recurso de capital de trabalho. Então, 
o assalariado é sempre aquele que tem que aper
tar mais o cinto. 

Lá no Sul, quando se rez a prevenção quanto 
a racionamento, utilizando-se as usinas de caJVão, 
qual o percentual de geração de energia na base 
das usinas de carvão? 

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO
O carviio f~~ ·parte da_ operaçãO enérgêtica_ do 
Sul normalmente. Quer dizer, elas atuam normal
mente dentro de um_ sistema interligado. Eiaef par
tidpam, num mercado de 3200, Corri 600 mega
watts médios, isso daria 20%. No mercado_ do 
Sul elas atuam com geração terme!étrica-carvão 
normalmente. Agora como choveu muitO, cor,~lo 
há muita água, reduzimos para um fator de carga 
pequeno, vamos dizer assim, e agora ela passa 
para 1 O% do merc:ado, provaVelmente um pOuco 
menos. 

O SR. RELATOR (Ju:tahy M.agalhâE!:s)- Como 
é que V. S' se posiciona quanto à possibilidade 
da continuidade do radonamento de energia para 
o ano de 88, caso a (Jsina de ltapariCa não seja 
conclulda, ou mesmo a deflagração de raciona
mento de níveis superiores para o ano de 1993, 
caso não seja cumprido o cronograma da Usina 
de Xíngó? Quais as medidas que estão sendo 
tomadas para evitar-se o prolorigamento do racio
namento? 

V. S• fez questão de dizer que não foi pessimista. 
No entanto, o Dr. Mário Bhering foi tremenda
mente pessimista quando esteve aqui nesta Co
missão e fez o seu depoimento. Mostrou uma 
grande prea<:upação com a possibllidade de que 
ltaparica e Xingó não chegassem à $Ua condusão 
dentro de cronograma previsto, e que, não che
gando a essa conclusão, teríamos um raciona
mento muito mais severo, principalmente no ano 
de 1992 e 1993. 

Quais são as medidas preventivas que já estão 
sendo tomadas? Témos· alguma fonte alternativa 
de energia que tenha algum valor percentual so
bre o fornecimento de energia para a Região Nor
deste? Temos alguma tentativa de aproveitamen· 
to de energia solar ou de outras fontes de energia 
para evitar que somente fiquemos dependendo 
da <;huva e da conclusão dessas obras que estão 
em execução no momento? ~ 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Estou procurando atuar mais a é:urto -práZo ei Ta
lando mais como Presidente da CoinlSl;ão deRa
cionamento, menos até comó Oireíor do Dnaee, 
já que, a médio e longo prazO, o Dr. Mário Bheriilg 
é que teria todas as _informações. QUer dizer, a 
curto prazo, medidas :Para-se eVitar as perspec
tivas. Perspectivas são aquelas que normalmente 
friso que são realistas: se chover um pouco mais 

do que estamos· imaginando, e corri a chegada 
de algumas térmicas, podemos evitar o raciona
mento nO ano que vt':m. O que estamos fazendo 
pâ.rà isso? Primelro, as térmicas a óleo, essas bar
-caça:s-·que já foram trazidas aqui, em termos de 
infOrmâÇão, pelo Dr. Aleluia. El.;ts- foram Jevan
tãdã:fÇVfstoriadas e dependem de uma decisão 
do Governo. EXistem várias alternativas de barca
ça_s novas, com algum uSo, que ·pOderiain ser 
transportadas dos Estados Unidos, talvez no pe-
ríodo de três meses. Só que existe um custo em 
mê_!:iia de 500 dólar~s. por quilowatt. Se trouxerem 
200 ii1egawatts, precisaríamos de 50 milhões de 
dólàres; se trouxerem 400 megawatts1 1 O milhões 
de âólares, e daí para frente. Esta S(;:ria a prin1eira 
medida que poderíamos imagin_ar trazer, em três 
meses, para gerar energia imediatamente. A óleo 

_ ou-':1 gás, inas seria imediatamente, porque essas 
bãfcaçaS: estão prontas. 
--5eriam barcaças que ficariam estacionadas lá 

em Salvador, e, quando resolvêssemos o proble
ma do Nordeste e houvesse um problema lá no 
Norte, deslocaríamos as barcaças para o Norte, 
deslocaríamos para o Sul. Elas seriam móveis. 

·É_1Jll1a boa alternativa realmente para nós. 
É uma idéia. A própria Chesf. Enfim, não temos 

-- -dinheiro no momento, mas têm que ser compra· 
_ das. Então, seria a ·primeira alternativa de curtís
simo prazo. 

A segunda alternativa é que estamos negocian-
~~_do com vários consumidores, usineiros que têm 

possibilidade de, rapidamente, colocar alguma 
geração através do bagaço de cana. É muito pe
queno isso, realmente, mas, de qualquer maneira, 
já negociamos; tivemos, ontem, uma reunião com 
o sindicato d~ A!agoas, Se as usinas deixarem 
de consumir do setor elétrico jâ Será um grande 
hJcro para nós. E acertanios com_:seis dessas usi
nas para que coloquem tod<'!. su.a_ capacidade dis
ponível da safra para gerar energia elêtrica, a partir 
de setembroJ e deixarem de comprar do setor. 
Se posslve], elas venderiam para nós, daríamos 
crédito a esse quilowatt/hora e entregaríamos de
pois que resolvesse o problema do Nordeste. 

Então, o programa de bagaço de cana, a çurto 
prazo, já O colocamos na nia, já comprando ener~ 
gia. 

A médio prazo, a partir de 1989, o Sr. Ministro 
errou a Comissão- inclusive nós a estamos pre~ 
sidindo- para definir, até outubro, uma política 
nadortal de compra de energta de autoprodu· 
tores, seja de qualquer tipo de energético, mais 
especificamente do bagaço de cana. Vamos defi~ 
nir-um contrato grande, vamos defmir um preço 
para que esse consumidor, inclusive, faça investi
mentos nesse sistema só para gerar energia elétri
ca- porque o objetivo, como o Sr. disse, é não 
fkar mais dependente de São Pedro. Temos-de 

· diversificar as fontes de energia. Então, seria uma 
segunda alternativa que está sendo colocada no 

-sistema. 
__ A- terceira alternativa, e a principal, serra não 
atraSar obras. - · 
--Então, ltaparica, daqui para a frente se· atrasou, 
tudo_ bem, há culpados, tudo isso vai ser discutido 
e avaliado por esta Comissão - não pode mats 
-atrasar. ,vamos coineçar o seu enchimento em 
janeiro, a primeira máquina entra em funciona

- mente-em mafo e tem que entrar em maio mes
mo, senão não dá nem para avaliar o que vai 
ac-ontecer, 

Esse cronograma ge ~aparica, e o cronograma 
da segunda linha de Tucurtií, basicamente, não 
podem ~fr~r neotlum dia de atraso. 

Nós vamos transferir mais 550 megawatts mé· 
dias de TuCuruí e com o· crescimento de mercado 
sobrariam só 250. Mas há, também, a expectativa 
- não sei se felíz 9U infelizmente - de que o 
mercado não cresça mais noshíveis em que vinha 
crescendo. É claro que caindo o mercado, caindo 
o nível produtivo não por problema de raciona
mento, mas pela própria economia do País, pelo 

· poder_ec~nômko de hoje, precisando usar menos 
água para atender aO mercado, porque é menor, 
isso nos ajudará. -

Nós entendemos que existe, a médio ou longo 
prazo, um- programa de conservação muito gran~ 
de, porque_ há um abuso de consumo Qe energia 
elétrica. Além disso, o que permite visuaJ.JZar um 
consumo menor, também, é o próprio preço de 
energia elétricã. Ela participava com 20% ~entro 

-ao-poder energético há 1 O anos; hoje, participa 
om 36%, porque o preço era muito baixo e todos 
estavam optando '"'or energia elétrica, mas não 
acompanhamos esse crest:imento porque não ti
vemos recursos, o Governo n!o nos deu recursos. 

Então, sendo a tarifa de eÕeigia elétrica mais 
compatível com o custo, como está sendo, hã 
uma tendê-nc_ta de uma maior conservação, de 
um uso menor de energia elétrka. 

Essa conservação, ern flln.s_ão do próprio preço, 
vai~nos ajudar a manter o equilíbrio entre a de
manda e oferta. 

Com relação à energia solar, existem alguns 
projetas isolados, COrl!O também na maré motriz, 
mas são projetas que dão um ganho muito pe
queno e um custo muito grande. Então, no mo
mento, seJVem para pesquisa, para incentivá-la, 
mas não dá para considerar, nos próximos três 
ou quatro anos, nenhum ganho muito grande 
em termos desse tipo de energia. 

~O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) - Com 
relação à energia -solar, parece que existe um cus
to mais alto paia a instalação de sistemas, mas 

- ãpresenta um custo bem menos elevadO,· pratica
mente _zero, Pãra a conservação desses sistemas. 

Nos Estados {]nidos, tive oportunidade dé ob
servar algumas instalações e foi feito um prógl'a
ma de instalação de energia solar nos -prédios 
públicos. O Governo Federal, naquela época, es
tava incentivando iSSo, pagando, fazendo um cré
dito especial para implantação desse sistema de 
enerQ-ia solar, pensando, no futuro, em uma eco
nomia- que, na época, foi calculadq em até 20% 
em determinados_ Estados_. Parece que havia uma 
preocupação já quanto ao problema de água, que 
eles têm em larga esc:ala, e também não queriam 
ter os problemas de hoje, cada vez mais sérios, 
os prOblemas ecológicos para a instalação de 

energia nuclear e Sistemas de carvão mesmo, que 
é a grande fonte de energia que têm mas que 
apresenta problemas ecológicos sérios. 
·-Então, estavam utilizando o máximo possível 
-ou pelo menos tentand_o utilízar, porque não 
sei se o programa foi mUito ·aâiante - com um 
cálculO de -20% de economia de energia, esse 
sistema da energia solar. - - -

Para isso haVia até um_ financiamento por parte 
do Governo, para 'incentivar essas instalações; 
porque a in$3lação inidal, realmente, é mais cara, 
mas se os consumidores fossem incentivaQQs a 
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instalarem, talvez houvesse um consumo maior. 
Aqui no Brasil, pelo menos na região Nordeste 
- o consumo particular é de 17%, apenas, o 
das indústrias é muito maior -já se teria um 
consumo ·razoável para se tentar implantar esse 
sistema. 

Não sei se isso não tem sido considerado válido 
e por que não tem sido considerado válido no 
Brasil, que tem tanto sol, principalmente na região 
Nordeste, porque São Pedro já não seôã tão res
ponsável. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO
Eu concordo plenamente com V. Ex' Não tenho 
bem esses dados, mas, se não me engano, o 
custo de instalação de um equipamento solar es
taria em tomo de cinco a seis mil dólares por 
quilowatt. enquanto na hidroelétrica está em torno 
de 1.500; nas térmicas usadas o investimento é 
de 500 dólares por quilowatt 

Então, O investimento inicial é muito caro, mes
mo, mas é claro que, depois, o· energético é de 
graça. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Mas 
não para transmissão, seriam dados individuais. 

O SR BENEDITO APAREODO "<:ARRARO
Ele se paga em pouco tempO,- mas O pioblema 
do Brasil está sendo sempre de imediato, então 
não temos dinheiro-para começar. Mas concordo 
plenamente que tem que ser incentivado, pesqui
sado e têm que se dar recursos para isso. 

OSR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- O cro
nograma para entrada em operação da primeira 
máquina em Xing6 já atrasou seis anos: a primeira 
previsão era para maio de 1987 e, atualmente, 
já se aponta para junho de 1993. Existe alguma 
outra revisão desses cronograrnas? A partir do 
momento em que é expedida a autorização para 
a construção de urna usina çior parte do departa
mento que v. s• dirige, o cronogr~ma de impla
tação da obra é acompanhado? Por que se permi
tem essas constantes alterações no cronograma 
inicialmente previsto, uma vez que quaisquer re
tardamentos poderão ocasionar déficit de energia 
para a região? V. S' falou que não pode mais, 
realmente, atrasar; s_e atrasar, será quase que o 
caos. 

Então, o departamento de V. Ex .. acompanha 
esse problema do cronograma, a execução dos 
cronogramas dessas obras? 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
O DENAEE acompanha, mas qüem coordena 
é a Eletrobrás, que é responsável pelo cumpri
mento do cronograma dessas diversas obras do 
sistema interUgado e atraSa-exatamente pOrQUe 
não temos recursos. Então, se ·a Eletrobrás não 
tem dinheiro, o DNAEE não pode fazer nada, por
que o próprio Ministro não pode fazer nada. 

O atraso existe, e a nossa-obrigação é alertar 
que está havendo atraso, e que não pode haver, 
mas de onde e como vem o dinheiro é que temos, 
agora, que ficar vigiando, com um ajudando o 
outro para que ele não falte. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- O Mi
nistro Anibal Teixeira já disse que tem que se 
procurar, realmente, onde estão 10 milhões de 
dólares, mais ou menos; mas deu o exemplo de 
uma usina de Três Irmãos, se não me engano, 
em que foram compradas oito turbinas geradoras, 
quando só vãu ser utilizadas trêS. -
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Com Isso, temos ·a Compra das turbinas de 
Xing6 e de várias outras, ·pelas quais estamos 
poagando juros altos, e o dinheiro fo1 perdido. 

Qual o prejuízo, por exemplo, que se tem? Por
que, até _agora, a dific:uldade tem sido esta: esta
mos _sempre fazendo _rÇ>deios n~sta Comissão, 
porque nãõ-chegamos, ainda, a definir de quem 
partiu a ordem para se adquirirem as turbinas, 
para se buscarem esses recursos no exterior, que 
trouxeram prejuízo à Eletrobrás e ao sistema ener· 
gético do País. 
-- -O:uem é o responsável pela ordem? É o setor 
elétrico ou o setor financeiro, serão os dois seto
res? Porque alguém tem que ser responsável ou 
várias pessoas têm que ser responsáveis por isso. 
t: isso_ que estamos querendo buscar. 

Quem foi responsável pelo atraso de Itaparic"a, 
pelo atraso de Xingá e da linha de transmissão? 
O DNAEE teria condições de apontar de onde 
partiram as ordens que fizeram o atraso nesse 
cronograma? 

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO ,
Bem, eu, especificamente, não tenho. Na quali
dade de Presidente da Comissão de Racionamen~ 

-~to. vim mais para explicar como estamOS adminis
trando; mas o porquê de não se ter chegado, 
o porquê de o setor estar tremendamente endivi
dª_çj.g porque se compraram várias máquinas que 
não foram implementadas ainda, por que o Go
verno usou o próprio setor elétrico para buscar 
recursos a juros de 20%, quando a remuneração 
era de 5 ou 6, ou seja; para os vários porquês, 
eu nãO tenho explicação. 

Realmente, acredito que durante as várias expo
sições dos dirigentes das empresas, principal
mente o Dr. Mário Bhering, que já esteve aqui, 
essas perguntas podem ser respondidas, ou atra
vés-de outros membros do Governo, da área eco
nómica, principa-lmente, que determinaram os vá
rios pacotes em que tivemos que nos envolver. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Mais 
um depoimento e não chegamos a nenhum no
me. 

V. ~~- f~ uma afirmação na sua exposição, 
que eu uno a uma outra, feita por um depoente 
anterior. V. Ex" disse que, para fornecimento de 
contratos às grandes empresas, às empresas de 
alumínio principalmente, existe um contrato que 
deve ser obedecido; não poderia haver uma tarifa 

~diferenciada, porque esse contrato está em vigor. 
Q_ depoente anterior disse que o Ministro das 

Minas e Energia teria declarado que não assinaria 
jamais aquele contrato; apenas estava cumprindo 
um contrato. Qual teria sido a razão para o Minis
tro fazer essa declaração de que não assinaria 
jamais aquele contrato:- ele é prejudicial ao País? 

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO -
Não conheço os argumentos e informações do 
Sr. MiniStro.- Não falei em contrato; disse que se 
não podemos atuar mais em cima de uma outra 
empresa, é por discrlrriinação vedada ,por lei, e 
não por contrato. Assinou-se um contrato no pas· 
sado com_ cujos termos o Sr. Ministro não concor
daria, se fosse o administrador ou o gerente da 
época. Foram decisões que envolveram interes
ses nacionais. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Quan
do tive oportunidade de conversar com o Sr. Mi-
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nistro- S. Ex" até me .. procurou para falar sobre 
o problema da CP!-S. EX' colocou à disposiçãO 
os órgãos do seu Ministério, citando a ELETRO-

BRÁS: CHESF, ELETRONORTE e DNAEE. 
V_EJ.co é Diretor do DNAEE; então, poderia apon

tar se esse contrato, que cohece tão bem, é bené
fico ou prejudicial ao País. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Estou entendendo que estou hoje muito mais co
mo Presidente de Comissão. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. EX 
é as duas coisas; poderia ser até tripresidente. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO
Poderia a~é emitir opiniões particulares, que não 
acho que serra o caso. 

O SR R.EU\TOR (Jutahy Magalhães) - Não 
seriam particulares, mas de V. Ex" na condiç~o 
de Diretor do DNAEE. 

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO
A miQha Diretoria não é a Geral, que responde 
por esses casos. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Mas 
faz parte da Direção do DNAEE. A opinião de 
V. Ex" seria valiosa para nós. 

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO -
Posso dizer que, para o setor elétrico, é um con
trato prejudicial. Com relação ao Pais, existe uma 
série de outros fatores a ser considerada- certa
mente o foi pelas autoridades da época - ou 
seja, desenvolver a Amazônia, explorar o alumínio, 
fazer Tucuruí- sem a indústria de alumínio, Tu
curuí não existiria também, nem existiria energia 
para o Nordeste hoje. Assim, vários fatores, na 
época,_ foram definidos como importantes para 
o País. As autoridades de então acharam corlve
niente Incentivar a instalação desses projetas na
quelas regiões. 

Se voltarrrios àquela situação e verificarmos o 
porquê dessas decisões, veremos que o setor elé
trico perdeu com isso, e perdeu muito! Tivemos 
que fazer obras. É verdade que elas foram finan
ciadas, mas estamos dando um subsídio, da mes
ma forma que o estamos fazendo para a irrigação 
e para o residencial, e não estamos recebendo 
um retomo. EStávamos c:Oin .3-% -de remuneraÇão; 
agora passamos para 6% . 

Falando pelo setor elétrico, qualquer subsídio 
que se dê sem a devida compensação é preju
dicial. Falando em termos de País, se está gerando 
tributos e empregos, se está explorando alumínio 
e exportando, é prejudicial hoje? Compete fazer 
uma análise muito mais profunda, que não tenho 
condições de fazer. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Falan
do no Norte, pelo que tenho acompanhado nos 
jornais, o problema de energia também está muito 
grave, principalmente no Acre e em Rondônia. 
Quais são as perspectivas para essa Região? 

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO -
Existem Sérios- problemas em Manaus, no Acre, 
em Rondônia, enfim, em todos os chamados sis
temas isolados que dependem de gerações térmi
cas a óleo. Há localidades no Norte em que gasta
mos três litros de óleo no transporte de um litro 
Para geração de energia elétrica. É um problema 
dramático e muito oneroso para o País. 
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Existem poucas m_tquinas nessas r~iões, e 
o crescimento é bruta1, principalmente em Rondô
nia. Não temos, primeiro, recursos para comprar 
mais máquinas na mesma proporção do cresci
mento do m~rcado. Não temos recur~s p~~a pa
gar o óleo, j~ que o setor praticamente sUbsidja 
esse óleo para aqueles consumidores. T er~eiro, 
não temos condições de comprar peças de repO
sição para ~sas,máquinas instaladas, que j~ são 
velhas. 

Por isso está havendo problemas de raciona~ 
mento. É precíso, com urgência, conçluir Ba!bína 
e Samuel. Esse é o primeiro -caminho, embora 
também não vá resolver o problema, pOIS é neces
sário haver um planeJamento energético para 
aquela Região. Devem-se contemplar novas 
obras, seja utilizando madeira, seja utilizando gás 
natural, mesmo com outre)s hidrelétricas, visando 
resolver o problema no~ próxiinos 5 _Ou 10 an_os. 
Mas, a curto prazo, a situa.ç:ão é dran}ática, pois 
não temos <:ondições de _administrar esse proble
ma. Se quebra uma máquina, não há energia, 
e não há pe!;a de reposição ou máquina de staild 
by, de reserva. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Como 
V. Ex" se poslciOha Quanto à perspectiva da utiliza
ção intensiva dos mananciais hídricos do São 
Francisco para irrigação, destinada basicam_enfé 
à exportação de soja, em detrimento da geração 
de energia elétrica? Essa utilizaçao não -poderá 
agravar ainda mais a produção de -energia para 
a região, ocasionando futuros racionamentos? Ve
ja V. fr- que sou totalm_ente favoráv~l_ a,o_projeto 
de irrigação. 

Há duas preocupações com o projeto de -ii-rifja
ção que devem s~r analisaq~_ e equadonadas 
para evitar prejuízos. Primeiro, é o problema eco
lógico da lrrigação. Ql.lando se apresenta um pro
jeto, _o primeiro questionamento deve ser guanto 
a perigo de salinização futura, que transformaria 
a região em_ çlesértica, quando seria uma re:gião 
com c::ondições de produzir bastante. Devern_-se 
tomar as precauções necessárias pa_ra se evitar 
isso. 

Em segundo, há o problema do aproveitamen· 
to das águas do rio. São _Francisco:_ qual seria 
o prejuízo para o sistema de geração de energía 
elétrica com a irrigação de um milhão de hectares 
do Nordeste, quase todos na âreá desse r lo. EXíste 
algum programa para evitar que esse aproveita
mento ocasione problemas futuros para o forneci-
mento de energia na região? -

O SR BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Esse é um assunto muito importante, que devere
mos discutir com profundidade. Está aqui pre
sente o elemento do DNAEE que participa e faz 
esse estudo, que é o Dr. Fábio Rã"rli.o5,-Diretor 
doDNAEE. 

De forma genérica, é um ~ssunto que nos preo· 
cupa, tanto é que foi expedida uma portaria inter
ministeriai, entre o nosso Mínístérío e o da Irriga
ção, criando um grupo encarregado_ de fazer uma 
avaliação das necessidades de recursos l}ídi:icos 
para irrigação e de uso m_últip\o das águas do 
rio São Francisco. 

Deve haver um planejamento integrado. Somos 
favoráveis também, como V. EX" disse, ao projeto 
de irrigação. Se_ esse u_m milhão de hectares _for 
todo do .Nordeste, imaginamo_s que haveria, além 

do prejuízo da retirada de água em tomo de 300 
rneQawatts mêdiqs, a necessidade de atender ao 
forneç:imento de eqüiPÇJmentoS de irriQação. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Não 
estou muito bem informado a respeito desses 
tenno~_técni.cos. V. Ex- falou em 300 megawatts. 
A informaçiio que -tenios· é que- a necessidade 
de energia para irrigã<;ã6 desse um milhão de 
hectares do Nordeste, é equivalente a ltaparica, 
com todo o se_u [unc_ionamerito de 2.500 mega
watts, Seria extamente esta a energia necessária. 
Foram cálculos apresentados pela CHESF, pela 
Suden~ e p_or vá~os depõentes que aqui estive
ram. 

V. Ex" c:oricorda çom. isso? 

O SR BENEDITO APAREODO CARRARO -
Não estou acompanhando de perto o projeto de 
irrigação,_Fe\os dÇ~Qos que:_ tenho, particulannente, 
acho que há um pouco de exagero nesse valor. 
T.,:ivez fosse 30 ou 40%. Seriam 300 de perda, 

- mats 400 para atender a três ou quatro máquinas 
de ltaparica. · 

O SR. R~TOR (Jutahy Magalhães)- Sssa 
informação foi dada pelo Supetintendente da Su
-~(me, que esteve -aqui, e pelo representante da 
_área voltada exatamente para a questão de irriga
ção, cujo depoimento também já tivemos aqui. 
Todos falaram ne~a quantidade de energia. 

Agora surge um dado diferente, que para nós 
ê .tmportante. 

· O SR BENEDITO APARECIDO 0\RRARO -
Gostaria de de~r minha informação quase que 
sob reserva, pois não disponho de dados reais. 
No meu entendimento, isoladamente como um 
técnico e pelos poucos números que tiv€, acredito 
"qUe com trê_s ou quatro máquinas, talvez quatro 
máquinas, como ele falou 40%, quatro máquinas 
em Itaparica daria para <::umprir um programa 
de irrigação de 1 m.ilhão de hectares, conside-
rando ai a perda de água. 

Mas é um dado que obviamente teria que che
car, talvez os eJementos que estiveram aqui te-. 
nham mais dados sobre isso. 

É_uma coisa grande, porque era um mercado 
que não estava sendo previsto pelo setor. Nós 
estamos tentando trabalhar junto com o Sr. Minis~ 
tro da Irrigação, para que haja um trabalho, um 

- planejamento integrado. Onde ele precisa? Então, 
se nós vamos tirar 300 megawatts do rio São 
Frandsco; de água, nós temos que colocar outra 
usina de outro tipo de energético para compensar 
essa perda, senão vai faltar energia para o Nor~ 

_ deste, daro. 
Então, trabalhando integradamente, nós pode

mos desenvolver este jjrografna de, no momento 
em que se perder água, se compensar a geração 
de enegia elétrica no mesmo nível - digamos 
asSim -da perda, e considerar no mercado esse 
nível de_ çarga de~ irrigação que eu não acr_eclito 
que seja tào alto, inas eu teria, _obviamente, que 
~Juçlar um pouco mais. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Aí V. 
&Vê 6 problema, já enxergou o problema como 
responsãvel que é" pelas questões energéticas do 

- País. Agora, parece que ainda não há uma decisão 
por parte do Ministério do DNAEE ou da_ Eletro
brás, seja Já que setor, para determinar o que 
fazer, c:omo previsão para isso. V. Ex" faJa: "Cons

. Írulr uma:· h ova hidroelétrica ou qualquer sistema 

para isso, se nós tivermos que <;on_struír alguma 
coisa, nós temos que fazer uma Previsão na base 
de 6 anos a 'i anos de-antecedência para poder
roeis chegar à cond_usão da obra no momento 
necessário". -

V. Ex~ veja, o programa de irrigação, o pr&o 
- pelo menos o prazo prevista_ pelo Governo 
é de 4 anos -, então aí nós já estávamos com 
-necessidade de termos uma pfevi$ão-~ lníC:io de 
execuçãQ desta previsão p-ara atender àS necessi
dades futuras e, até o momento, parece que não 
existe nenhum projeto no setor energéticO a res-
peito do assunto. Estada certo isSOT -

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Esse estudo, esse trabalho intermini_sterial visa 
exàfamente dar esses fundamentos, essas infor
mações a níVel de planejamento. 

De qualquer maneira, se nós estamos falando 
e01 perder 300 m€:gawatts, que seria urn número, 
vamos dizer, equivalente a uma m<Squina de [tapa~ 
ric;a, que seria a perda de ãgua - com esse pro
jeto nosso, de c::ompra de energia de bagaço de 
cana que não está no planejamento; com a -<:hega
dii talvez de novas técnicas - nós estamos falan
do em -300 _a, 40U megawatts de implantação, 
que não está no Planefamento de médio e longo 
prazo então, se_ is~ chegar - que é mais para 
efeitO cOnjuntural, ímediato - só isso já Supriria 
urna eventual perda de água. 

Então, o planejamento está considerando essas 
cargas, mas essa que está -S1.J!Qindq agc;>ra,_ no 
planejamento de hoje, não foi considerada ainda, 

-mas nós temos, dare, alguns outros mecanismos 
aí de protec;ão a eventual perda de potên~ia. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Eu vou 
agradece~: a V. ~a exposição que fe~ as _respOs
tas que deu, que serão muito v~JiOsas para_o nosso 
relatório; a exposição _foi bem minuciosa, bem 
esclarecedora da questão do racionamento de 
e:nergia do Nordeste. E vamos continuar ouvindo 
as palestras, vamos ouvir hoje afnda depoimento 
fr1.uito importante para nós, para nosso eSclareci
mento, porque nós queremos ouvir as várias opi
niões dos váriOs setore_s, mas V. Ex• nos d_eu real
me-nte Um depoim-ento muitO valioso e quero 
agradecer d y. s~--
· O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO

Eu é que agradeço a V. Ex", muito obrigado. 

O SR. p_RESIDENTE (Antonio Farias}- Com 
a palavra o Sr. SenadOr Edison Lobão. 

O SR EPISON LOBÃO - O Sehador Jutahy 
Magalhães nos traz experiência muitO-interessan
te, que é e~sa da ~nergia solar. E diz V. Ex~ que 

__ a ene_r.gia solar cusüirià, o quilowatt 5 mil dólares, 
enquanto que a hidioelétric:a cerca de n:ül e qUi
nhentos dólares; mas esses 5 mil dólares sem 
a rede de transm!ssão? 

O SR. B_ENEDITO APARECIDO CARRARO -
:---Não tenho muita certeza desse número, seriam 
5 mil dólares só a instalação, vamos dizer assim, 
geradores de energia, sem considerar a transmis
são. Porque normalmente esses projetas estão 
mUito próximos de centros de carga, então o cus~ 
to, vamos dizer, eventuais transmissõ.es ou distri

_l>uiç:ões seria r:nuito pequeno, comparando com 
o custo da unidade gefãdora. -

Mas eu também teriã que c::hecar esse valor, 
porque não- dese:ovo\vi nehh~.+ni- estudo sqbre 
energia solar. -
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O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sena
dor Ed.ison Lobão, peço licença a V. Ex•, já que 
está falando de um assunto que eu abordei. Quan
do eu tratei não foi de estação geradora de energia 
solar, porque realmente a estação geradora de 
energia solar é muito cara. A transmissão de_ener-: 
gia é que transforma energia solar em fonte de 
energia ainda não como uma foitte verdadeira
mente alternativa e possível, em virtude do preço. 
Eu.quis me referir é àquela instalaçãóTndividual, 
que fica. no teto, na instalação para fornecer ener
gia para aquecimento de piscina ... 

São instalações (:Om custo muito inferior a esse 
de 5 mil dólares por quilowatt. 

O SR: BENEDITO APARECIDO CARRARO-
Nesse caso seria. -

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- São 
instalações individuais. Mas, de qualquer maneira, 
a instalação inicial do sistema, é razoavelmente 
mais cara, enquanto que o custo de manutenção 
seria praticamente zero. Então corhpênsaria mui-
to ... 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO
Na unidade pequena, seria realmente um custo 
bem baixo. 

O SR. EDISON LOBÃO - M-ªS já estou indo 
um pouco mais aJém, Senador Jutahy Magalhães. 
Há urna experiência da NASA que _está sendo 
aplicada agora, segundo me consta, na Arábia 
Saudita e até em Israel para efeito até de ilumina
ção pública e também de residências. Tem dado 
excelente resultado ~ aí veja, não há transmissão, 
não há retransmissão; o que seguramente faz ba
ratear o custo. Estou inteiramente solidário com 
essa te-cnologia. 

As mini usinas, essas transportadas, es_tarão_ins
taladas e funcionando em quanto tempo mais 
ou menos? 

O SR BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Depois de definido pelo Govemoe assinado o 
contrato _a previsão seria de, no mínimo 90 dias: 
seriam 30 dias para tansportar -talvez pelo mar 
- e uns 45 a 60 dias para preparar essas bar
caças. 

Cada empresa tem lá sua proposta; então ~a~ 
poderiam, na pior hipótese, deddida a compra 
agora em junho, .dia 1 o de julho o contrato assina
do, talvez no fim de novembro nós teríamos já 
máquinas instaladas, funcionando. _ 

O SR. EDISON LOBÃO-A energia alternativa 
do ~agaço de cana, como é que pensa fazer o 
Governo, cOmPrar o bagaço e gerar a sua própria 
energia ou utilizar a geração na destilaria de ál
cool? -

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Nós ternos dois casos: um é utilizar o bagaÇo; 
o_ próprio usineiro, o próprio consumidor utilizar 
o bagaço n.:> período da entressafra. Guardar e 
proteger o bagaço e, no período da entressafra, 
jogar energia para nós, através do s_e_u_ próPrio 
equipamento. Então seria compra direta, só no 
período da entressafra 

O outro caso, que e~~~~; e~l:~da~do-......:. e 
esse é o motivo da política maior- é uma fórmula 
de incentivar esse usineiro a colocar equipamen
tos dicionais, por exemplo, caldeira e turbinas de 
maior rendimento, adicionalmente, só para gerar 
energia elétrica, e vender para o setor elétrico. 

Então, aí efe teria ba_gaçoJ e poderia gerar mais 
tio peiiodo da safra uma vez que ele está produ
zindo para Si próprio e -poderia vender na entres
safra. 

Então, o objetivo seria definir urna política, ga
taiitir um_ ·contrato e dar um preço para que ele 
faça investimento- no Seu sistema e ven'da para 
nóS: Esse seria o nosso objetlvo. 

O SR.EDISON LOBÃO- Eu estive numa des
l:.ilaria dessas há uns quinze dias; lá próximo _de 
Imperatriz, v. s~ conhece tão bem a cidade de 
Porto F rance, e verifiquei Já que há uma expe
riência e o Senador Antonio Farias conhece bem 
esse setor: nessa usina vai~se ter uma Produti
vidade ímpar no Brasil, cerca de 170 toneladas 
por hectare de cana. 

E o empresário está francamente disposto a 
fornecei energia para as cidades próximas, acre
dito até que pode iluminar duas ou tres_cidades, 
o problema é a linha de transmis_são. O Governo 
não estaria disposto também a entrar nesta parte, 
iSto é, fornecer linhas de transmissão? 

O SR. BENEDITO APARECrDO CARRARO -
Perfeito;-nós vamos fazer um acordo ... 

O SR. EDISON LOBÃO - Porque a linha é 
a n:esma que recebe,_ a mesma que- transmite, 
entao, pelo menos no Nordeste, não há investi
mento. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO --" 
Se_ ele já recebe energia do concessionário, nós 
vamos usar a mesma linha o_u melhorar a capaci
dade ~a Jinha__;_ se ele não recel:>e, nós vamos então 
f~er um acordo com -ele, .:i.í o preço pode ser' 
dife~ente: se ele construir a linha, nós pagamos 
rnais_,_s_e __ ele _nã:o construir !3. linha, nós pagamos 
menos: então aí existem as condições de negocia
ção que nós_yamos_ definir. 

O SR. EDISON LOBÃO-E~ gÕstaria de voltar 
àquele _ponto, que me parece crucial, da questão 
aqui, sobretudo_ nessa parte de TucUiuí, no que 
se refere ao contrato que foi feito com os dois 
maiores consumidores, que são Alumar e a AI
brás, quando diz o Ministro Aureliano Chaves que 
S. Ex• não_ faria esse contra:to. Veja, V . .s~ acabou 
de admitir e eu já o ouvi, aqui, também, do Presi
dente da Eletron_orte que Tucuruí não existiria, 
não fos_sem essas duas empresas consumidoras. 

Bem, e temos ai hoje Tucuruí fornecendo ener
gia parã o Nordeste. O que seria do Nordeste 
hoje sem Tucurui? E uma vez que não existiria 
TLicuruí sem essas suas empresas, como é que 
não se assinaria um contrato? 

Bem, e qual é o incentivo concedido, por exem
plo, à ALUJ\'\AR? 

_ foi _dito aqui, também, pelo Presidente da_ Ele-_ 
tronorte, que é da ordem de 1 O% portanto, a 
meu ver, insignificante, sobretudo em relação a 
Albrás, que é da ordem quase de 50%. E até 
nem consigo entender, por que uma empresa 
produtora de alumínio, tenha um incentivo de 
aproximadamente 50% e a Outra o tenha de ape
nas 10%. 

Enfâo _eu gostaôa de voltar a ouvir a opinião 
de _V. S• sobre essa questão, se V. s~ acha que 
TuçuruLé_JJm bem ou é um mal, apesar desse 
incentivo que conSidero mínimo, de 1 O%. 

O SR. BENEDITO !\PARECIDO CARRARO -
Reafirmo -o que- éu disse anteriormente; para o 
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setor elétrico, nós tivemos realmente alguns pre
juízos, como qualquer subsidio que nós damCiS 
e pelo que não temos compensação é um prejuízo 
que é dividido pelos consumidores. 

Mas nós não podemos negar esse beneficio 
para o País, para a região ... ele poderia gerar mais 
no período da safra, ele está produzindo mesmo 
para ele, vende para nós, e na entressafra ele 
guarda também o baQaço, faz aquele peUet do 
bagaço, guarda, e produz. também para nós. En
tão, o objetivo seria definir uma política, garantir 
um contrato e dar um preço para que ele faça 
um investimento, no seu sistema e venda para 
nós. Esse ·seria o objetivo. 

O SR. EDfSON LOBÃO- Eu estive numa des
tilaria dessa, fiá uns quinze dias, próximo de lmpe~ 
ratriz, corria V. S• conhece tão bem na idade de 
Porto Franco, e verifiquei que há Já uma expe
n'ência- o Senador Antonio Farias conhece bem 
esse setor -=-- e nessa usina vai se obter uma~ 
produtividade ímpar no Brasil, cerca de cento_-e 
setenta toneladas por hectare de cana. O empre
sário está francamente disposto a fomecer ener
gia pãni as cidades p'róximas, e âdedito até QUe 
pode iluminar duas ou três cidades. O problern.a 
é--a linha de transmissãp_._ O Governo estaria dis
posto também a entrar nestà-parte~-isto é, fornecer 
a linha de transmissão. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO
Perfeito. Nós vamos fazer um acordo. 

O SR. EDISON LOBÃO - Porque essa linha 
é a mesma que recebe e transmite. No nordeste 
linha não é investimento porque a mesma linha 
que recebe é a que transmite. 

O SR. BENEDITO APARECIDO OIRRARO -
Se ele já recebe energia do conssecionário nós 
vamos usar a mesma linha ou melhorar a capaci
dade da linha. Se ele não recebe, nós vamo? então 
fazer um acordo com ele. Ai o preço pode ser 
diferente. Se ele construir a linha nós pagamos 
mais. Se ele não construir a linha, nós pagamos 
menos. Então, aL existem a~ çqndições 4~ llego
ciação que nós vamos definir. 

O SR. EDl?Q!'i LOBÃO- Eu gostaria de volt;:~ r 
àquele ponto que me parece crucial da questão, 
sobretudo nessa parte de Tucuruí, no que se refe
re ao contrato que foi feito com os dois maiores 
consumidores, que são a Alumar e a Albrás, quan
do O- Ministro Aureliano Chaves diz que não faria 
esse contrato. Veja, V. S' acabou de admitir, e 
eu já oUvi isso aqui ta-mbém, do Presidente da 
Eletronorte, que Tucuruí não existiria não fol'isem_ 
~ssas duas empresas consumidoras. E temos aí, 
hoje, Tucuruí foffiecerido ~energia para o Nordes
te. O que seria do Nordeste, hoje, sem Tucurui? 
Se_ não existiria Tucurul.Sem essas duas empre
sas, como é quenão se assinaria esse contrato? 
E qual é o incentivo concedido, por exemplo, à 
Alumar. Foi dito aqui, também, pelo Presidente 
da Eletronorte, que é da ordem de I O%; portanto, 
a meu ver, insignificante, sobretudo em relação 
à Albrás, que é da ordem quase de .50%. E até 
nem consigo entender pOr que uina empresa con
sumidora também de alumínio, produtora de alu
mínio tem incentivo de aproximadamente 50% 
e a outra tem apenas 10%. Então, eu gostaria 
de voltar a ouvir a opinião de V. S• sobre isto. 
Se V. $f_ ·adia qu€: Tucuru'í é um bem oU um 
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mal, apesar des.s_e irtc.ent,ivo que eu considero mí· 
nimo, de 10% . ---

0 SR. BENEDITO APAREODO CARRARO -
Eu reafirmo aquilo que disse anteriormente: no 
setor elétrico nós tivemos, realmente, alguns pre
juízos, como ·qualquer subsídio que damos e não 
temos compensação é prejuíZo, que é dividido 
pelos consumidores. Mas não podemos negar pa
ra o Pais, para a região, como um todo e, é claro, 
para o Nordeste, também, que se Tucuruí não 
tivesse sido viabilizado pelas indUstrias de alumí
nio, da capacidade total de 4 mil- hoje a Alumar 
tem 450-, Tucuruí está mandando 1.100, entre 
Norte e Maranhão, e Alumar c;c;;m:mme pratica
mente a metade, mais de 40%, e a_Albrás, hoje, 
deve estar com trez_entos; então, nós temos af 
quase que oitocel').tQ,s _M.w médios, que são cons]..,l· 
rnidos por essas duas indústrias de Tucuruí. En
tão, se não houvesse e.ssa duas empresas de aju_-_ 
mínio, não haveria TucYrui.lsso é uma verdade. 

O SR. EDISON LOBAO --O que seria, portan
to, um desastre para o Brasil. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Se não houvesse T ucuruí e vou falar apenas r1à 
Nordeste, em termos doe _racionamento, se não 
houvesse Tucuruí, que está mandandp hoje, para 
o Nordeste, quatrocentos e ci_nqüenta Mw médios, 
e nós estamos radonando quinhentos e setenta, 
que dá 15%. Então, nós teríamos que estar racio
nando, hoje, quase que trinta por cento, no Nor· 
deste, sem Tucuruí. Como nós vamos entrar, ago
ra em março, com mais quinhentos MW, pratica
mente para o Nordeste, Tucuruí, eu posso quase 
que afirmar que sem Tucuruí o Nordeste teria 
um racionamento de uns 40% . 

O SR. EDlSON LOBÃO- Agora, quantos nor
destinos estariam desempregados, hoje, com es
se racionamento? 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
É por isso que eu não queria entrar no mérito ... 

O SR. EDlSON LOBAO-:- Eu_achQ_gue o pro
blema econômico, tem que estar interconexado. 
Essa é a minha impressão, -é ·minha convicção. 
Por outro lado, nós somos hoje grandes exporta
dores de alumínio, e seríamos importadores se 
não houvesse ~s du~ empresas gerando divi
sas. Estaríamos importando, pagándo em dóla
res, e hoje estamos exportando e recebendo em 
dólares. Então, acho que não há nada mais barato 
no Brasil, em matéria de energia elétrica,_ V. S• 
me desculpe, do que Tucuruí fornecendo, mesmo 
com esse pequeno incentivo, no caso da Alumar, 
no outro, realmente, o incentivo é grande. Eram 
essas as indagações que eu gostaria de fazer a 
V. S• Já ouvi as respostas e realmente me dou 
por satisfelto. 

O SR. BENEDITO APARECIDO CARRARO -
Eu não tenho nada contra a Alumãr, eu só acho 
que se pudesse sobrar um pouco mais das expor
tações e dar para o setor elétrico, nós sincera
mente ficaríamos agradecidos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Farias)- Con
cedo ~ pa1avra ao Deputado Carlos Benevides, 
que vw fazer perguntas ao depoente. 

O SR. CARLOS BENEYIOJ;S "~Sr. Presidente, 
em primeiro lugar eu quero agradecer a oportu
nidade que me dá, na qualidade de Presidente 

d~ta, Comissão, porque, na verdade, eu não fa,ço 
parte dela e para que o Dr. Carraro saiba, estou 
aqui como um intruso nesta Comissão. Mas, co
mo fui designado pelo Deputado Albérico Cor
deiro, um dos principais líderes de uma bancada 
Chamada "Bancada do Nordeste", que é co_m· 
posta de cento e setentç~_ e nov~ parlamentares, 
bancada suprapartidária, que, entre outros DePu
tados, faz parte dela o Deputado Jutahy Júnior, 
filho do eminente Senador Jutahy Magalhães, e 
aproveitO" a oportunidade para lamentar que sem
pre que se está discutindo problemas sérios, eu 
eStOU tão empolgado com o problema da energia 
no Nordeste, que esqueço- até do tempo. Mas 
eu-queria pedir desculpas ao Senador Jutahy, pela 
lii.fromJSsão ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Em pri
meiro lugar, V. Ex" tem que me pedir desculpa 
nenhuma. Agora, eu apenas interferi. primeiro por· 
que- realmente é praxe aquí; em segundo lugar, 
porque estou aguardando, a qualquer momento, 
um telefonema chamando-me para uma reunião 
da Comissão Executiva da qual sou Primeiro-Se
cietáriOâo Senado. Então, não pode haver reu
nião da Comissão Exe~tiva, sem que eu esteja 
presente parã levar alguns assuntos de_ grande 
urgência. Tenho que ir lá e voltar correndo. Por 
isSo, eu estava preocupado com o tempo. Mas 
V. EX pode ter certeza de que não está aqui como 
intruso; V. Ex!' está como Deputado, e, aqui no 
Senado, nós terriris o hábito, inclusive, de aceitar~ 
Cofnó sempre aceitamos, a presença de Deputa
dos, que vêm enriqUecer, com os seus conheci
mentos, os trabalhos das Coinissões Parlamen· 
tares de lri.Quérito, e oS Deputados têm toda a 
facilidade, todo o poder de interferência nas ques
tões, podendo questionar também os depoentes. 
Daí V. Ex3 não estaria aqui, nunca, jàmais, c:otno 
intruso, não apenas peJa sua qualificação, mas 
também ~r ser de uma o]igarquia.do Nordeste 
como eu sou ... 

O SR. CARLOS BENEVIDES - Dr. Carraro, 
a· grande problema do Nordeste, hoje, em ter
mós de economia, é o racionamento, quer 
dizer, vem se agravando com o racionamento. 
E o- que nós temos que nos preocupar é com 
soluções imediatas, porque se formos fazer um 
planejamento a longo prazo, e não temos dinhei~ 
ro, então, o que nos preocupa e o qu~ desejamos, 
é que sejam tomadas medidas que eliminem a 
necessidade do prolongamento do racionamento. 
Por isso achei, na_exposição feita por V. Ex", duas 
pcisiagens multo importantes, uma delas é refe
rente ao volume útil do sistema integrado, que 
é Três Marias e Sobradinho, e também essas si~ 
mulações, esse quadro de simulações, para o ano 
de 1988. Na minha maneira de avaliar, foram 
essas as principais e tão importantes informações 
trazidas. Nós temos que raciocinar em termos 
pessimistaS, médios e otimistas. Então, no auge 
do Otimismo. nós vamos ter, de dezembro de 
1987 a outubro de 1988, um radonamento. Isso 
eu considero gravíssimo. Quer dizer, correndo tu
qo às mil maravnhas, o racionamento vai ser pro
longado. Eu queria saber se essas previsões estão 
incluídas no enchimento no lago de ltaparica. E 
se não houver esse enchimento do lago, como 
será a operação da hidroelétrica? Então, qual seria 
a maneira de gerar energia rapidamente? O que 
eu tenho visto seria através desse _parque térmico 
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existente hoje, eu não sei se_ no Nordeste ou no 
País ele seria aumentado. Eu tive conhecimento 
de que em Rondônia existem uslfl.as geradas por 
madeiras de reflorestamento e tal, alternativas que 
riáõ se pode cogitar agora. Mas o probfema é 
exatamente esse. O volume útil das cJuas barra
gens e essas simulações existentes. Agora, o que 
nós queremos saber Dr. Carrªrç, é o que exiSte 
de decisão, porque temos que trabalhar sobre 
decisões. O que o Ministro das Minas e Energia 
decidiu? Ele disse para a bancada do Nordeste, 
uma\1ez, que iriam ser adquiridos400 MW, através 
de usinas ffiontadas sobre barc::.aças. A Gazeta 
Mercantil desta semana já dá uma outra solução. 
O que nós queremos saber é se essa decisão 
vai ser tomada esta semana, em julho ~u agosto? 
Porque V. & falou que depois da decisão tomada 
ainda há noventa dias para se deslocar a usina, 
etc. Então o Nordeste quer saber o que há de 
decisão, se ela vai ser tomada, quando vai ser 
tomada e para que lado nós devemos nos orientar 
nessas simulações, se pelo lado pessimista, se 
pelo lado otimista ou pela média? Na qualidade 
de parlamentar nordestino _não podemos mais 
aceitar uma punição como esta do _racionamento. 
O que nós qUeremos é 'qUe esse--iaCionametlto 
seja _evitado ã--quaJquer preço. a qualquer custo, 
mesmo levando em conta aquelas informações 
que b DNAEE agOra, que a ComiSsão de raciona
mento vai se inteirar, vai se envolver o problema 
da economia, isso é muitO friiportaiite~ c_omo 
acentuou aqui o Senador Edison Lobão. 

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO
Devo dízer, e Por isso que falei que não queria 
ser otimista nem pessimista, fui r~alista. No auge 
do otimismo vai chover mai_s de 70% da média, 
e não há racionamento. Esse é o auge do gtimi~
mo. O que não ê uma coisa descar4lda. Vai chover 
muito acima d.;t média, ou_ próximo da média, 
80% é abaixo da média, em vinte e tantos anos 
nesse período. Temos simulações que mostranl. 
gue poucas· Vezes OCO!teu- iSSO:- mas que existe. 
E só cJ:iover muito, como choveu no Sudeste, 
não era-esperado, e acaba o racionamento. Então, 
colocamos aí três possibilidades; mais próximas 
da realidade, digamos assim, que podem ocorrer. 
É o 55, que deu há pouco tempo,- o 60, que 
está dando na média, e o 70, que deu nos últimos 
dois meses, 70% da média. Então, o 70, entende
mos que um pouco otiinistá mesmo, mas no 
auge do otimismo dá 80 e não há racionamento, 
Só para registrar iSsO. ltaparica começa o enchi
mento mesmo em janeiro, POrque estamos par
tindo de 1 O o.u_l5%. Mas, como temos novembro, 
dezembro e janeiro, _que são con51iderados períO
dos chuvosos, porque nOrmalmente chove e se 
consegue recuperar um pouco oS reservatórios, 
os estudos técnicos já demonstraram que há pos
sibilidade de deslocar uma quantidade de água 
para ltaparica. Então, ltaparica cOmeça de qual
quer maneira, _<:om qualquer alternativa, a ser en~ 
chi da. Estamos falando em encher o volume mor
to e o volume morto não se usa para gerar ener9ia 
elétrica. Então teria que, depois, torcer para que 
se tenha mais água para enCher o volume útil 
é o que passa pela turbina e começa a gerar 
energia elétrica. O enchimento do_volume morto 
começa mesmo. Se se vai ter muita águ_a ou pau
r do que val chover. Mas o eilclilmento começa, 
inclusive, para não retardar a geração de ener_gia 
elétrica. As usinas térmicas ·do Norte, quer dizer; 
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estamos lá comprando energia de autOprodutor, 
que produz energia com a queima da lenha, mas 
isso ... 

O SR. CARLOSBENEVIDES -Isso é inovador 
no Brasil? 

O SR BENEDITO APARECIDO CARRARO -
É; temos um ou dois casos no setor elétrico, um 
no Acre e outro em Rondônia, _No Ar::.re é de uma 
concessionária e em Rondôni{l compramos de 
um particular. Ele ~esmo gera a energia elétrica 
e nós compramos dele. 86 que não--dá para im
plantar agora no Nordeste, primeiro, pelo proble
ma da lenha, que exige grande quantidade; segun
do, pelo tempo de implementação, porque para 
se implantar uma usina destas demanda muito 
tempo. Então, o nosso problema é agora e não 
podemos pensar nessa_alternatíva para agora. E 
os 400 MW, quer diz.er, as térmicas flutuantes 
dependem de decisão, eu não tenho esse poder 
de decisão. Sei que a -Chesf coordenou o trabalho, 
já levou à Eletrobrás, já discutiram e estão trazen
do para o Ministro o relatório das térmicas dispo
níveis, dos níveis de eficiênçia derendimento, dos 
custos e dos prazos, inc:Jusive das condições de 
financiamento. Eu não sei quando o Ministro val 
se reunir com esse pessoal, com a Eletrobrás 
e com a Che_sf para tomar_a decisão. Acredito 
que nesta semana a Eletrobrás estaria trazendo 
para o Ministro, mas não tenho essa informação 
realmente, porque foge à nossa competência. Nos 
próximos dez dia_s certamente deveri€1 haver uma 
decisão, se se compra duzentos, trez.entos, quatro
centos, mais ou menos, porque vai depender da 
disponibilidade de recursos. Não tenho a informa
ção para ter uma decisão. 

O SR CARLOS BENEVIDES - Eminente Se
nador Jutahy Magalhães, quer dizer que o Nor
deste está, mais uma vez na dependência do Go
verno Federal e o racionamento está dependendo, 
na verdade, dessa deçisào. Eu convocarja a parti
cipação de V, Br junto aos altos escalões da RepU
blica para, na qualidade de Parlamentar que prati
camente domina o a:is_unto, na qualidade de Rela
tor do racionamento, admitíil_do, pelo menOs, a 
hipótese média de _que o Nordeste haverá de pas
sar por grandes dificuldades, em face do rac[ona
mento. Muito obrigado ao _Sr, Pres_i<iente, ao Sena
dor Jutahy Magalhães e ao nobre Depoente, pelas 
informações. 

O SR. PRESIDENTE (Anfonió Fanas) -Agra
decemos, mais uma vez, a presença e a expla
nação lúcida e muito elucidativa do Dr_. Benedito 
Aparecido Carraro e também a presenç·a e a cola· 
boração dos seus assessores. A_gora, passo a pala
vra ao Dr. Adjamara Azevedo, Presidente da Asso
ciação Brasileira dos Consumldores de Energia, 
segundo depoente desta tarde na CPI, para fazer 
a sua explanação. 

O SR. ADJARMA AZEVEDO __;_ Inicialmente 
eu gostaria de apresentar a Abrace - uma asso
ciação de classe - e o nome dela é Associação 
Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais 
de Energia. Ela congrega 46 complexos indus· 
biais, -que consomem 30% de toda a energia bra
sileira em todas as suas formas. Para se dar uma 
idêia do que isto significa, em 1985, segundo 
os últimos dados que possuímos, isso _represen
tou 350.000 barris de petróleo por dia de energia 
equivalente. Essa é a Abrace. Então, temos lá 

Q çons_umidor de energia elétrica, de óleo com
bustivel, de carvão _e gás~Por c que _fundamos ess.:~. 
assodação? Porque o Brasil se ressente de umà 
coisa maior ainda, e o Dr. Carraro não disse expli
-Citamente, mas ficou no ar, que nós nos ressen
timos muito de um modelo energético no Brasil 
e de uma matri;z de preços. I:: por isto que muitas 
coisas acontecem de um jeito e acabam sendo 
de outro, Nós fizemos, no passado, um esforço 
-e o próprio Dr. Carraro fot incumbido de f~ê-lo 
- para modificar nossas caldeiras a óleo para 
caldeiras elétricas, Poderia parecer que isto era 
resultado de um modelo energético, mas não era 
não, era só para substituir as importações de óleo. 
E hoje o Dr. Carraro trabalha para reverter essa 
situação, Tem_os hoje o gás passando em frente 
à Chesf e, no entantO,- as- te'rrftóelétricas de lá 
queimam óleo diesel. Então, na realidade, está 
faltando no Brasil um modelo económico para 
aproveitarmos melhor os nossos insumos. Quer 
dizer, por esta razão foi criada essa Associação. 
É preciso também que haja uma matriz de preços 
para podermos comprar o que é viável se utilizar. 
Houve uma época em que houve um_ incentivo 
muito grande para se utilizar a madeira e hoje 
não temos onde buscar madeira. Está mais caro 
o transporte da madeira hoje, porque está cada 
vez mais distante, do que na realidade o custo 
desse insumo energético. Então, esta é a razão 
por que criamos a Abrace. Tentamos trabalhar 
com o Governo, com a Comissão Nacional de 
.Enei"giã, do Ministério das Mtnas e Energia, Com 
o Ministério do Planejamento, com o Ministério 
da Fazenda, porque temos que, a curto prazo, 
entendermos melhor _esse Brasil. em termos de 
insumos energéticos. A minha apresentação não 
foi prejudicada pela exposição do Dr. Carraro, mas 
eu tinha multa coisa a dizer, que está num livro 
azul que os Srs. reCeberam. De qualquer maneira, 
acho que tenho que falar também do raciona
mento e entendo que a busca que estamos fazen
do para entender a causa do racionamento de 
hoje é -no sentido de prevenirmos e não repe
tirmos os mesmOS erros no futuro. Presumo que 
seja isSo. Na realidade: temos um fato consumado, 
temos aí a combinação do atraso das obras com 
um ato· de Deus. Eu gostaria que nós nos empe
nhássemos muito mais no sentido de fazer com 
que sejam executados projetas que estão ai, por
que se não forem como disse o Dr. Carraro, vai 
ser um desastre. Acho que este deve ser um em
penho de todos nós, da indústria, da s-oc:iedade 
em geral, dos Ministérios e dos representimtes 
destaS:Clsa. __ ___ __ _____ . ·- . 

Vou tentar resumir a minha apresentação, inclu
sive se o SenadorJutahy Magalhães permitir, por· 
qUe S. Ex' fez uma pergunta e pretendo tomá-fá 
para mtm. Quaitdo S. Ex" diz que o Ministro esteve 
aqui e- disse que não assinaria o contrato e decla
rou Isso. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- O Mi· 
nistro não esteve aqui e não foi S, ~qUe declarou 
isso. 

O SR. ADJARMA AZEVEDO - Ah! Não foi? 

O SR RELATOR .(Jutahy Magalhães)- Não 
foi S. Ex" que declarou. Foi um depoente que 
realmente fez um comentário a lattere sobre esse 
assunto. Não foi o Miiiist:J:"o. 

O SR. ADJARMA AZEVEDO - Mas eu_ me 
colocaria no lugar desse depoente e: responderia, 
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porque naquela oportunidade eu assinaria o con
trato e _tentaria entender por que $. Ex" disse que 
atualmente não assinaria _o contrato. Acho que 
ajudaria a esclarecer a V. Ex" sua pergunta. Tam
bém ggstaria de_ falar da situação dos eletroin
teosivos. porque houve_ uma pergunta: Por que 
não aumentar os cortes junto aos eletrointeqsJ
vos? Acho que é preciso entender muito a natu-
reza dqs eletrointensivÇ)S. . 

lniciaJmente gostaria de mostrar um gráfico aos 
senhores. Vou procurar reduzi-lo, porque há cerca 
de 500 gráficos. Eram as ho.ssas expectativas de 
~:mergia elétrica nos idos de 78[{_9. Então, os proje
tas que existem hoje nas regiões Norte e Nor
deste_ 

O SR RElATOR (Jutahy Magalhães)- O se
nhor me permite um pouco? O que eu temia 
está acontecendo. Estão me chamando com ur
gência para ir à reunião <ia Comissão n-o Senado, 
onde sou Primeiro-Secretário. Vou ter que me 
ausentar, pelo menos por meia hora. Ma& não 
vou pedir para V. S 1 ficar esperando por mim, 
nem repetindo. Te rei oportunidade de pedir à 
transcrição do que está gravado aqui e,- depois, 
quando voltar, pedirei a.qui ao Senador Edison 
Lobão para dar-me um resumo. S. Ex' fica respon
sável por isso, porque tenho que ir até lá e voltarei, 
tão logo me seja possível. 

O SR. AbJARMA AZEVEDO - Para V. EX" 
terem uma idéia, nos idos de 70 para 79; se fosse
mos fazer qualquer projeto no Brasil, que depen
desse de energia elétrica, iríamos olhar_ este plano 
que estava aqui, que era da Eletrob_rá_s, _Plé:mo 
1995. E esse Plano nos dizia o se91Jinte: que seria 

-este-o comportamento da oferta de energia elétri
ca no Norte e Nordeste. Posteriormente, se e_sti
vêssemOs em 1983 e fcissemos depender inclu
sive de projetas dos eletrointensivos soda-doro, 
ferro-liga, alumínio, nós iríamo_s olhar o cenário 
novamente. . __ _ 

Então, estaríamos com o Plano 2.000 e o Plano 
2,000 nos diria que era esta a õferta de energia 
elétriCa no Nordeste. E, na realidade, estamos ven
do qual é a riossa situação hoje. Esta é a úll;ima 
Pi-evisão que temos com a entrada_ de ltaparica, 
Xingó, e com a compleJ'I1enlação da linha de Tu
curuí a Presidente Dutra. Se olharmos, aqui, no 
ano· de' 87 esta diferens:a entre- ·a atual projeçã.o 
e a primeira está em_totno de aproximadamente 
1.700 MW, Ou seja, duas ItaparícaS. 

Então, quero demonstrar que os eletrointen
sivos que investiram nessa. região, com efoSe'Céõá
río de energi~. -~ ~~ljl~. ~o~o todos os outros 
são vítimas, por terem acreditado naquele planeja
i'riento que não se realizou. Essa é uma situação 
que é igual para todos nós. Foi d.i.to aqui também, 
por que não se aumentam os cortes _dos eletroin
tenslvos? Dr. ~rraro r·espOri.deu, com m~:~ita pro
priedade, porque exis~ uma lei, que é o Decre-
to-Lei n"" 93.901, de 9 de janeiro, que é a revisão 
de uma anterior, que estabeJece as no_rmas com 
que se deveria e _se _deve_ promover um raciona
mento. QUer dfzer, é baseado no princípio da iso
noffiia. 

/'1\as, na realidade, se formos olhar os eletroint~n
sivos, eles, pela natureza, são os mais eficientes, 
em termos de utilização de energia. E qualquer 
redução de energia que açorrana sua prqqução, 
vai afetar _exatamente, diretamente, proporcional
mente a sua produção. Para os senhores terem 
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uma idéia, quando nós olhamos para o Norte, 
Nordeste Já estão localizados, na área de raciona~ 
mento, 37% da produção brasileira do alumínio. 
Te-mos lá 50% da produção de ferro-liga e 100% 
da produção de ferro-cromo; temos lá 60% da 
produção de soda-cloro. Então, va~os admttir 
que_ vamos aumentar os cortes nos eletrOiriten
sivos. Porque são duas as teorias: primeiro é que 
existe uma relação emprego- consumo de ener
gia, pequena. Lógico, ele é eletroin~nsivo, é de 
capital intensivo, é indústria de base. Mas acon
te<:e que são empresas geradoras de outras em
presas. Se fossemos reduzi~: a produção de soda 
no Brasil, mais do que já está reduzida; hoje ela 
já não é nem 51,1ficiente para atender às necessi
dades brasileiras, nós teríamos, para trás, uma 
quebra muito grande na compra do sal do próprío 
Nordeste, principalmente o Rio Grande do Norte 
sofreria muito com isso, <:om: ã queda da compra 
do sal. Para a frente, obviamente, teríamos um 
problema que seria a dtminutção da produção 
do cloro. A soda até que podemos importar. Mas 
o cloro não temos conl;'lição de importar. 

Então, o que ocorre(ia? Ocorreria que teríamos 
que importar produtos derivados de cloro e, com 
isso, teriamos que fechar as empresas do Brasil 
que produzem produtos derivados de cloro. E 
teríamoS que importar os produtos derivados de 
cloro a preços multo mais altos. 

Quer dizer, estou querendo demonstrar que é 
muito simplista s_e dizer: o maior consumidor po
de ser diminuído. Mas é que a reaç:ão em cadeia 
é muito grande. Se formos para o lado do alumf
nio, que é com o qual estou mais ramUiarizado, 
a indústria do alumínio, no Brasil, hoje, participa 
com perto de 3% do produto interno bruto indus
trial. Tem seis produtores, trezentos pequenas e 
médias empresas e trinta e cinc:o mil empresas. 
Estes são os últimos dados que levantamos, no 
final de 85, solicitados inclusive pela Câiriara dos 
Deputados. Dela dependem aproximadamente 
quinhentas mil pessoas, ou seja, mc;!io milhão de 
pessoas ligadas à operação da indústria do alumí
nio. Então, o que quero dizer é que, na primeira 
fase, a própria relação de capital empregado/con
sumo de energia, ê pequeno. Mas se formos levar 
à frente, em cadeia, isso representa realmente 
um ímpacto_muito grande, lá na frente, em termos 
de mão-d~obra empregada. Então, acho que es
se aspecto, essa abordagem realmente não se 
sustenta. 

Um outro ponto que se debate muito é que 
essas indústrias não são geradoras de divisas Jí. 
quidas para o Brasil. Já provamos isso €}(austiva
mente, junto à própria ComiSsão Nacional de 
Energia, e estamos noVãm~nte trabalhando neste 
assunto, e acredito que _vamos ter a passibilidade 
de convencê-los, já que os convencemos a _pri
meira vez e convence_rg_l]1os a segunda. Mas, para 
os senhores terem uma tdéia, esta é a exportação 
do alumínio. Temos, na exportação do alumínio 
- e vou me centrar obviamente na área em que 
estamos discutindo, não vou falar do Sul, vou 
falar do alumínio lá em cima, das regiões NOrte 
e Nordeste. Na produção de alumínio, importa
mos 4% de matéria-prima. Na realidade, vou tirar 
isso de cima da Alcan, na Bahia, e concentrar 
isso na própria ALUMAR isso aqui são 4% de 
matérias-primas importadas, principalmente car
vão, para ~erar vapor nas noSSás caldeiras; e só 
importamos carvão porque na oportunidade não 
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havia outro insumo energético que pudéssemos 
usar lá, a não ser energia elétr!ca. E pre[erimos 
li~ar OUtro insumo qUe não rosse _energia elétrica. 
A exportação do alumínio, lá, conta com 4% de 
rryatéria-prirna, que importa, 19% de despesas fi
nanceiras do nosso projeto, porque isso aqui po-
derinnclusive ser diminuído, à medida em que 
capitalizamos a empresa, e o restante, 77% da 
nossa exportação, é divisa líquida para o País. 

Se nós exportamos mil e quinhentos dólares, 
setenta e sete por cento é dMsa líquida para o 
País. Mas o setor êlétrico argumenta que eles in
vestiram para isso. Então Se colocarmos todo o 
investimento do setor elétrico na área de Tucuruí, 
considerando os encargos financeiros de 100% 
de endividamento externo" do sistema elétrico, que 
abastece a ALUMAR, quer dizer, então essa área 
financeira vai de 19 para 38, o alumínio ainda 
gera 58% de divisas líquidas. Então, o que quero 
derriCHistrar, aqui, é que esse argumento também 
ê um argu-Jilento que não tem sustentação. Se 
rormos falar da árE:a de r erro-liga. não possO preci
sar, porque esses dados ainda não chegaram à 
BRACSE, estão sendo trabalhados por uma outra 
assOciação cjue é a ABRAF, Associação Brasileira 
de Ferro-Liga. Mas a iriformação que temos é 
que a sua geraçã-o de divisas é de 80 a· 100%, 
lí~uidas, p6fque até o próprio capital é nacional. 
Então, devêm gerar nesse nível. Se formos para 
a área de soda-clorO, a soda diretamente não gera 
divisas líqutdas pela exportação, porque não é 
exportada. O que ela faz gerando divisas é no 
sentido de evitar a importação, que é o reverso 
da me_daJha, mas, de qualquer maneira, vai gerar 
indiretamente, pelas exportações dos derivados 
da soda e do uso do cloro. Então, aumentar o 
corte de eriergia elétrica nos consumidores inten
sivos, com base nesta relação, consumo de ener
gia- emprego, em termos de geração de divisas 
líquidas, acho que não tem sustentação. 

Outro aspecto que gostaria de abordar aqui, 
e que muito se fala, é o projeto ALCIMAR, que 
está _em_ voga hoje, embora seja Presidente da 
BRACE, também sou Diretor daALCOA portanto 
envolvido com o projeto ALUMAR. Mais ainda: 
participei do Projeto ALUf-1\AR desde a sua con
cepção, a primeira vez que ele (oi pensado, o 
vivi toda a história do Projeto AL<..!MAR e, também, 
por coincidência, fui encarregado de negocié\r o 
contr~to de energia elétrica que agora há pouco 
foi mencfonado. Portanto, sinto-me muíto tran
qüilo por falar disso. 

Antes de vir atender o chamado desta Cernis· 
são, pr:ocurei ler nos jamais o que estavam falat)do 
do projeto, e ouvi declarações como de um indus
~~a) de_S~o Paulo, que o-Projeto ALUMAR estava 
recebendo do setor elétrico 200 milhões de dóla_
res de subsídios, este ano; er:n outros jamais en
contrei a cifra de 600 milhões de dólares, os se
nhores podem não acreditar, mas tem-uma cifra, 
também de 3 bilhõeS de dólares. Na realidade 
- isto está neste livro azul - o que temos lá, 
em incentivo, em 1987 deveremos estar pagaridO 
wna fatura, não sabemos ao certo_, porque não 
sabemos qual será o preço da energia elétrica 
até o ftnal do ano. Mas, fazendo uma projeção, 
estaremos pagando 66 milhões de dólares para 
a EIE!tronorte e o nosso desconto deverá ser da 
ordem de 6 milhões de dólares, este ano.,Se for
mos computar desde quando começamos., ope
rar;-em 1984, até maio de 1987, as nossas faturas 
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pagas à Eletronorte [oram da ordem de 120 mi
lhões de &~lare~_ e o desca:nto que recebemos 
foi da ordem de 1 O milhões q~ dÓ.lares. Se rorrnos 
proj.etar, e esta é uma projeção que não é nossa, 
nlaS da ELETROBRÁS, recente, tem um mês, 
e deve estar projetando nossa prodUção, qué que
remos descobrir qual é, mas acreditamos que 
seja, incorporando talvez até a tercei_ra linha, está 
projetando o custo, o preço da energia, e ela diz 
o seguinte: entre 1987 é a·"im-õ-2004, quando 
se encerra o nosso contrato a ALUMAR - nos 
próximos 17 anos -terá pagO UJÍ'la fatura à Ele
tronorte de 2 bilhões e 100 milhões de dólares, 
e t~remos recebido de desçonto, neSSe período, 
200 milhões de dólares. " - · 

Portanto~ não existe 200 mílhões de dólares 
por ano, não existe 600 milhões de dólares por 
ano e não existe- 3 bilhões de dólares por ano. 
Esta é a real dimensão dos nossos descontos. 
São dois tipos de descontos, pelo faturamento 
pago à Eletronoite: temo$_ -um desconto que en
globa 10,7. Este deSçonto que está aqui, o Dr. 
Cân'aro pode até ralar bem dele, é um deflator 
qúe foi aado a todos os consumidores intensivos, 
cada vez que vem um aumento de energia, espero 
Dr. Carraro que não saia, porQUe- é importante, 
este deflator, é comum a todos os eletrointensivos. 
POr quê? O G~emo ·reconhece e nóS tainbém, 
os eletrointensivos, que de qualquer maneira não 
vamos sobreviver se não tivermos um setor elétri
co rorte. E para tocar tp_çla$ estas obras, para dar 
a confiabüidade que precisamos o setor elétrico 
predsa de dinheiro, precisa ser capitalizado, e há 
duas rormas de capitalizar: uma através de todos 
os, contribuintes, ou seja, o tesouro capitalizar, 
e a outra através do consuiYlidOr, ou seja, vla tarifa; 
mas caPitalizar todo o stst:ema elétrico viª- tarifa, 
é pratic_am:ente impossível. Precisamos _realmente 
distôbuk essa capital~ação com toda a sçciedade, 
e o grande receio, é que na-caPttalização,-através 
do aumentO de tarifa, 'os eletroirifensiVos, venham 
realmente perder a sua competitividade, Porque 
quando falamos em eletrointensivo, devemos 
_ eléJ.rica no seu custo. Se peg_annos <? fer:ro-liga, 
está em torno de 50%, quer dizer, 50% do seu 
custo é energ1a elétrica. Se p~garmcs- o ~soáã
doro, não tenho os números exatos, mas é em 
tomo de 50% tamb~m. O alumínio é erÍl to-rOO 
de 40%. Então, é fundameiliãr _a pa_r_tlcípaçãó da 
energia elétrica no ·custo e na competividade do 
a1umínio. Por isso em um dos aumentos que fo-
ram dados, o DNAEE reconheceu que da forma 
como--ele vinha, a competividade dos ele_troin
tensivoS, seria" muito diminuída, então, deu-se um 
deflator. Então, nesse pagamento à Eleti'onorte, 
esse desconto que tivemos de 10,7, é isto que 
está aqui, 8,8, é o contratual, e 1,9 é um des.çonto 
de forma geral. E os 8,8, na realidade. é que vão 
representar os 6 mUhões de dólares, deste _ano, 
se o raturamento for a nlvel de 66 milhõ_es de 
dólares. 

Aproveito oportunidade para esdareç~r e.ssa si
tuaÇão, em definitivo. 

Foi feíta- uma pergunta pelo Senador Jutahy 
Magalhães, por ter tido um dos depoentes que 
não assinaria o contrato, se ele fosse o encarre
gado de fazê-lo. Obviamente temos _que localizar 
isso no tempo e devo presumir, porque não estava 
presente, que quem mencfonol,l isso, tenha_s1do 
um participante, inclusive do setor elétrico. Vou 
dar a minha interpretação dizendo que s~ esti-
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vesse no lugar do Ministro assinaria: e porque, 
e vou tentar interpretar porque alguém disse que 
não assinaria. Vou ter que toiriar um poucO âó 
tempo dos senhores mas de qualquer maneira, 
o que vou dizer já foi de alguma forma resPondido 
pelo Senador Edson Lobão e pelo próprio Dr. 
Carraro. · -

Neste trabalho, que estamos apresentando, 
prevendo este tipo de pergunta, dissemos-o se
guinte: providências governamentais para viabi: 
lizar a implantação e operação da Usina de Tucu· 
ruí e o papel essencial das fábricas de alum[nio. 
EStá -nã ·página 19, e vou me permitir ler que 
é para constar dos autos. 

Diz o seguinte: "e com base na lei de partici
pação, Decreto-Lei n~ 5.962, de 10 de dezembro 
de 1973, foram estudadas entre 1973 e 1975, 
diversas alternativas para viabilizar a construção 
da Usina de Tucuruí, por meio de substancial 
participação financeira da própria ALBRÁS, por
que o Governo entendia que precisava corfstruír 
Tucuruí, que é uma obra pioneira, mas para cons
truir na posição em que estava, iria gerar muita 
energia e precisava de consumo, e como vamos 
viabilizar, pensava o Governo naquela oportuni
dade, a construção de uma obra necessária para 
desenvolver aquela região, se não temos um míni
mo de garantia de que a energia que ela vai produ
zir será tomada? Este foi o começo. Foram procu
rar uma indústria de alumíriío e na oportunidade, 
foi a ALBRÁS, que foi formada, -naqüela época, 
com participação dos japoneses. 

3.2. Os elevados _valores dessa participação, 
que atingiam cerca de US$ _800 milhões nas ava
liações orçamentárias feitas em 1975, terminaram 
por inviabilizar a versão original do Projeto Albrás, 
com a desistência dos sócios japoneses em pros
seguir no financiamento. 

33.. Nessa época (1 975 ), decidiu o Governo 
brasileiro construir a Usina de Tucuruí sem qual
quer participação dos consumidores porque tinha 
que ser feito. __________ _ 

São aqueles projetas que talvez não venhamos 
a compreender no inicio, mas que no futuro va
mos dar graças a Deus por eles terem sido feitos. 
É o caso _do que hoje foi explicado aqui: se não 
existisse T ucuruí, o racionamento no Nordeste 
talvez chegasse a 40 ou 50%. 

3.4. Entretanto, contando, apenas com o for
necimento dos Estados do Pará e Maranhão e 
com as transferências de energia para a área do 
Nordeste, o sistema elétrico então previsto para 
a Usina de Tucuruí só conseguiria mercado con
sumidor para 40% da capacidade daquela Usina. 

Os senhores podem avaliar uma usina daquele 
porte, com aquele investimento, com 60% de ca
pacidade ociosa. Quer dizer, é inviável. Qualquer 
projeto é inviável, imagiriem um desses._ _ 

3.5. Para buscar novos mercados consumi
dores para a Usina de TuCuruí, haveria neces
sidade de construi{ longas linhas de transmissão 
entre Tucuruí e esses mercados no Sudeste _e 
no Nordeste do Pals, requerendo excessivos in
vestimentos adicionais. 

Se fôssemos trazer a energia para o Stil e SU
deste- temos uma avaliação que não está aqui, 
mas que se dizia em 1 ,5 bilhão de dólares, para 
se trazer essa energia através das linhas de trans
missão. Quer dizer, era muito mais custoso. 

3.6. No periodo de 1975 ã j 979;-fiCoú eVldén~ 
dada a conveniência de atra]r conSumidores in-
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dustriais intensivoS, de ahó -consumo de energia, 
para assegurar a estabilidade técnica da operação 
de garantir a viabilidade económica da Usina de 
Tucuruí. 

Porque não só o aspecto económico, nlàs o 
aSPectO téC?lico também estava em jogo. 
~ 3~7. Desde 1976, aliás, como conseqüência 
de negociaçõeS dos Governos brasileiro e japo
nês, foi viabilizada uma nova versão do Projeto 
Albrás. Um Protocolo de Compromissos para esse 
Projeto definíu, pela primeira vez, tarifas de energia 
elétrica especiais para a indústria de alumínio na 
Amazônia, incluiri.do uma limitação dos custos 
com.ess_a energia a 25% do preço efetivo de venda 
do metal. 

3.8. Entre 1978 e f979, foram examinadas 
alternativas para viabilizar uma Fábrica de Alumí
nio do Grupo -LUdWig, de 300.000 tpã, em Belém. 
No protocolo de Compromissos desse novo Pro
jeto, foi estabelecida a limitação dos custos de 
energia elétrica a 20% do preço efetivo de venda 
do metal. 

3.9:- Finalmente, em 13 de agosto de 1979, 
foi pUblicada a Portaria MME no 1.654, definindo 
a politica tarifária de energia elétrica para a indús
tria do alumínio na Amazônia, cuja cópia é mos
trada no Anexo no 7. 

3.10. A Portaria MME 1.654179 autorizou a 
celebfação-de contratos de fornecimentO de ener
gia elétrica para indústrias de alumínio na área 
da Eletronorte, essencialmente com base em 
duas condições especiais: 

a) Desconto de 15% sobre as tarifas normais 
do Grupo A 1 (230KV). 

b) ümitação dos dispêndios com energia elé
trica a um teta de 20% do preço de venda do 
metal no mercado internacional, por um prazo 
de 20 anos. 

Depois posso até me alongar sobre isso, ou 
ser mais específico. 

3.11. Em palestra de junho de 1983, o então 
Diretor-Geral do DNAEE-MME quando da pro
mulgação da Portaria, Eng> Oswaldo Baumgar
ten, apresentou ponderadas razões justificativas 
para _os incentivos ali oferecidos. -

"A primeira medida não representa subsídio, 
pois os encargos relativos aos investimentos para 
transmissão de energia, caso a produção de alu
mínio se situasse fora daquelas áreas (onde os 
potenciais hidrelétricos são abundantes), seriam 
superiores aos 15%. 

E dizia também: 
A segunda medida foi essencial. Tratando-Se 

de investimentos vultosos, era necessário que os 
investidores tivessem uma referência segura 
quanto à evolução do preços de energia, no perío
do de maturação dos investimentos. Dessa forma, 
foi possível competir com a Austrá1ia, que na épo
ca procurava atrair fabricantes de alumínio, ofere
cendo condições especiais quanto ao forneci
mento de energia." 

Esse era um movimento estratégico, na realida
de. Não estamos nem falando do movimento eco
nõrillco, de viabilização económica e técnica de 
TUcuruí. Ainda teria toda a área estratégica de 
desenvolvimento· do Nordeste. Teríamos que falar 
do balanço de pagamentos, que foi orientado para 
a exportação, para gerar divisas. Depçis falo por
que não eXportamos tudo daAiumar. t que temos 
urh grande compromisso com o Estado doMara
nhão, e se fôssemos exportar, tudo não geraria-

mos _os impostos que_ precisamo_s gerar. É por 
esta raz~o _:que dividimos essas exportações de 
suprimento do mercado interno entre fábricas do 
Sul e do Norte, gerando !CM para o Estado do 
Maranhão. 

3.12. Por que foram oferecidos pefo Governo 
brasileiro os incentivOs tarifários da Portaria MME 
1.654n9 às indústrias de alumínio que se locali
zassem na Amazônia? 

Em 1979, quando da promulgação da Portaria, 
estimava-se que os ónus financeiro, devido à par
cela de 60% da capacidade geradora de T ucurui 
então ainda sem _clientes, seria de US$ 180 mi
lhões por ano, a ser pago por aumentos indiscri
minados nas tarifas de todos os consumidores 
brasileiros. Alguém tem que pagar. 

3.13. Naquela época, admitia-se que o custo 
unitário do sistema elétrico da Usina de Tucuruí 
alcançaria cerca de US$ 750 por kW instalado, 
inclusive juros durante a construção. 

3.14. Com os valores de investimento efetiva
mente apurado até hoje, o custo unitário do siste
ma elétrico de T ucuruí deverá alcançar índice pró
ximo deUS$ 1800 por kW instalado. 

3.15. Portanto, o ônus financeirO devido à par
cela de 60% da capacidade geradora de Tucuruí 
que ficaria sem clientes, caso as duas indústrias 
de alumínio (Aibrás e Alumar) não se tivessem 
instalado na região, seria muitas vezes maior, da 
ordem deUS$ 400 milhões por ano. 

3.16. Tendo atraído as duas fábricas de alumí
nio (Aibrás e Alumar) para a área de influência 
de Tucuruí, o setor elétrico obteve uma receita 
deUS$ 70 milhões em 1986 e deverá obter uma 
receita deUS$ 87 milhões no corrente ano. Essas 
receitas devem crescer para US$ 120 milhões, 
em 1988 e US$ 170 milhões, em 1990, segundo 
estimativa_ recentes da Eletrobrás que prevêem 
que essas receitas devem representãr 50% dO 
faturamento da Eletronorte. 

Isso é importante. E tem mais: quando a Eletro-
norte vende sua energia para a Chesf, por exem
plo, ela tem um prejuízo brutal, por que ela deve 
vender a 8 ou 1 O mil, e a nós ela vende a 18 
mil, ou coisa parecida. Tem isso também, que 
para ela, na receita, é muito importante. 

3.17. Portanto, além de viabilizar técnica e 
economicamente a Usina de Tucuruí, com a im
plantação de dois grandes consumidores inten
sivos na área de influência da Usina - Albrás 
e Alumar - a Portaria MME no 1.654179 cons~ 
guiu assegurar a coberttifa dé parte substancial 
do ânus financeiro anual, an-tes previsto em deCor
rência da falta_ de merCadOs consumidores para 
Tucuruí naquela área. Esses encargos fmancelrcis, 
de outra forma estariam agora sendo suportados 
por aumentos tarifários adicionais para todos os 
cQnsumidores brasileiros. 

Se sou o Ministro na época, dentro deste cená
rto, vendo os outros benefícios, ainda de alcance 
social, que trariam a atração deSses _investidores, 
eu assinaria esse contrato. Está provado que, se 
não tivessem feito isto, Tucuruí_não existiria, e 
teriamóS um problema muito maior. 

Agora, o depoente diz que não assinaria, e eu 
tento interpretar o que o depoente quer dizer, por
que ele deve ser do setor elétrico até compreendo 
e concordo com ele, é interessante, mas é verda
de. Por quê? Porque o setor elétrlco dfz o seguinte: 
não somos responsáveis pelo estabelecimento de 
uma política industrial no Brasil, somos instru-
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mentes dessa política industrial. Então, se ama~ 
nhã, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento 
decidirem que uma fábrica de alumínio é impor
tante, por todas essas razões alegadas, e que para 
que seja atraída, seja competitiva, sobreviva por 
um período de maturação, e se precisa de um 
incentivo que implique um desconto tarifário, que 
seja dado, mas que o sistem?l elétrico seja ressar
cido, porque este não é o implantador da política 
industrial, mas um instrumento. 

Então, presumo que seja este o posicionamen
to do ... 

O SR. EDISON LOBÃO - V. S• permitiria 
uma interrupção? - - -

O SR ADJARAA ~O- Pois não. 

O SR. EDISON LOBÃO - Só -para explicar 
melhor este problema do depoente, acho que me 
lembro bem do que aconteceu. 

Aqui se questionava sobre a possibilidadé de 
se interromper inteiramente o fornecimento de 
energia, à Alumar, sob o argumento de que esta 
energia, economizada por esse processo, seria 
suficiente para resolver o problema do Nordeste. 
O depoente então disse que, defendendo até a 
não suspensão, o próprio Ministro Aureijano_ Cha
ves não concordava com essa solução, ~nten
dendo que havia um contrato entre a Alumar, 
a Albrás, e o Governo Federal, e esse contrato 
teria que ser cumprido de qualquer maneira, até 
porque, de outro modo, geraria demanda na Jus
tiça etc. Também não seria justo para com essas 
empresas. E mais: que essas empresas estavam 
gerando divisas. Apresentou um elenco de razões 
contra a suspensão do fornecimento, e ai então 
c.:ompletava: "Eu, se tivesse sido Ministro, à- oca
sião da decisão da construção de Tucuruí talvez 
não tivesse assinado o contrato de construção, 
ou talvez não tivesse assinado o contrato de con
cessão do incentivo a essas duas empresas". 

Isto foí o que aconteceU, não foi nem mafs 
nem menos. Quer cfizer, o Ministro Aureliano Cha
ves defendia a manutenção dos contratos e defen
dia Tucuruí. 

O SR. ADJARMA AZEVEDO -Tentei inter
pretar, se houvesse uma interpretação. diferente 
seria esta. O Sr. Carrara balançou a cabeça con
cordando que este era o pensamento quando dis-
se _que não assinaria. 

Estou aberto às perguntas porque, na realidade, 
grande parte da exposição que iria fazer foi co
berta com esse_ tipo de intervenção. Tenho inúme
ros slides para projetar e gostaria de passar a 
responder as perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Farias)- Agra
decendo a explanação, Dr. Adjarma Azevedo, pas
so a palavra ao Senador Edison Lobão para argüir 
o depoente desta tarde na CP!. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, o 
nosso Relator, Senador Jutahy Magalhães, laineJi. 
tavelmente não pode permanecer aqui até esta 
fase importante que é a fase das indagações ao 
nosso convidado. 

Neste instante vamos rer uma sessão importan
tíssima no Plenário do Senado, talvez a última 
sessão deste período, deste prim~iro semestre de 
1987, Estamos todos os Srs. Senadores, sendo 
convocados para esta reunião, onde deveremos, 
inclusive, votar diversas mensagens do Governo 
a respeito da indicação de Embaixadores. 
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O Uder do meu Partido, ainda há pouco, man
dou-me uma mensagem no sentido de que eu 
não faltasse a esta reunião e já são-18 horas e 
32 minutos p-ortanto, a sessão já deve estar cgme
çando. De modo que, preciso retirar ·me desta 
sessão da Comissão de 11\quérito, po_rém gostaria 
de aqui permanecer mas em razão desses fatores 
não VOu poder fazer perguntas ao nosso Con
vidàdo. 

Apenas peço -a V. Ex' que mande admitir este 
depoimento inteiro, trazido por escrito pelo nosso 
convidado, nos AnaiS da Comissão de Inquérito 
p~m3 cjUe conste definitivamente, já que não foi 
!nteiramente lido, e possa, assim, fazer parte dos 
-autos. E o Relator terá nele subsídio_s importantes 
para o seu julgamento no instante em que tiver 
que elaborar o seu ~)atQrio. 

Estou seguro de que o que o nosso Relator, 
Senador Jutahy Magalhães, pretende um exame 
profundo dessa questão importante, transceden· 
ta1 -na vidã do País e, sobretudo, do Nordeste, 
rreste instante: S. EX não tem nenhuma posição 
preconcebida, apenas o interesse de examinar, 
como brasileirq que é, como Qom parlamentar, 
uma -questão fundamental para o País. Por isso 
mesmo, estou seguro de que haverá de ler esses 
documentos. 

Não tenho, portanto, nenhuma indagação, 
agradeço apenas as informações que me for;;tm 
támsmitidas pelo nosso convid~do_e a V,_EX'_tam
bém agradeço por ter me concedido a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Farias)- Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Carlos a·ene
vides. 

O SR. 0\RLOS BENEVIDES- sr: Presidente, 
aamito que V. Ex• também est~ja na mesma ne~ 
cessidade, na qualidade de Senador da República, 
de se encontrar presente no ~lenário do Senado 
Federal. 

Mas, gostaria de agradecer c:i""aedicação do_ Pre
sidenle Dr. Adjarma Azevedo, pc:>r ter se deslocado 
até aqui, a Brasília, atendendo convite do Senado. 

Não tinha conhecimento d~ relevância dessa 
enttdade, a Abrace, desse potencíal vfolento de 
consumir 30% da energia do País e, para rne 
itifõrmar melhor sobre o problema do raciona
mento, solicitei algumas informações a essa enti~ 
dade, Sabendo que é muito conceituada, haja vtsta 
que, apesar de não ser leitor diário de A Gazeta 
Mercantil, princfpalmente da parte de energia, 
passei estes últimos 40 dias acompanhando, atra· 
vés de periódicas informações, o setor energéti~ 
e' já- Por diversas vezes li referências à Abrace, 
dada a importância que A -Gazeta Mercantil dá 
ã esSã entidade. 

No telex que me foi enviado como resposta 
pelo SecretárioEx€:Cutivo, informam que a melhor 
hipótese para resolver o problema do raciona
mento até 1988 é a _iristalação de aproximada
mente 600 megawatts: tennoelétricos no Nordes
te. 

_O Senhor COnsidera imprescindível a instalação 
desse aume.nt.o_de geração térmica para a sobrevi
vência do Nordeste? Porque sabemos que ele já 
vive sob um regime de racionamento. Nós~ que 
vivemos mais na -rua; ainda há uns 40 dias. peço 
a paciência do Presidente, andávamos no Muni
cípio de Pacatuba, uma cidade na área metropo
litana de Fortaleza, e um determinado- indivíduo 
fez um projeto Para energia chegar na sua pi"õprte
df'.c;le e a Coelce, companhia local, estaria colo-
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cando dificuldades para energizar aquilo que ele 
já havia pago, alegando o problema do raciona
mento. Imediatamente,_ entrei_ em contato com 
o_ Presidente da CóelCe, pois 'à--cOelce 8ssinou 
um contrato e, se o particular pagou para executar 
ao obra e se ela fo(exliclitada, teria que ser energi
za®. Então, é esse o tipo de cobrança que os 
parlamentares re<:ebem cfiaríamente. 

Perguntam: Deputado, o racionamento Vai con
tinuar? Então, existem essas indagações. A Im
prensa, no aeroporto mesmo, quando desembar· 
carnes, pergunta: Deputado, a prioridade de Nova 
República é o racionamento para o Nordeste? 
Então, são essas indagações que recebemos e 
temos que nos deparar com uma solução ime
diata. Dai a minha interpelação ao Dr. Adjanna 
Azevedo para saber qual a solução que existe. 
Na verdade esta pergunta deveria ser dfrigfda ao 

. Ministro e ao Presidente da República e temos 
l,lma grande esperança que S. Ex!>S serão aces-
s[vei~. 

Então, queria saber o seu posicionamento, que, 
acredito, deve ser semelhante; se a Abrace está 
realmente preocupada com o problema do racio
namento do Nordeste_. 

OSR.AÓJARMAAZEVEDO-Estamos.Como 
eu disse temos .treze consumídofes eletroínten
sivo~._ Para V. Ex" ter uma idéia, temos aqui um 
g~fú[co mostra~do a carga ern megawatts médios 
em que cada um consome. NQ _Maré!nhão, temos 
um grande consumidor que é a Alumar; na Chesf, 
em Pernambuco, a Açonorte; GERDAU 24 mega
watts; Chesf, fio Ceará, temos a Siderúrgica Cea
rense; em Alagoas temos a Salgema; em Sergipe, 
temos a NitrofértJ1; na Bahia, a Alcan NPrdeste, 
a Daw Química, a Companhia Químic:a do Rêcôn· 
cavo, a Carrubas, a Copeni, a Fefpasa, a Cib-ra 
e a Usiba. 

Quer dízer, isso tudo, na realidade, corresponde 
a J .135 megãWatts médios, o que repiesenta 30% 
da carga daquela região. Então, se V. Ex' nos 
indagar da nossa preocupação, ela está evidente, 
realmente estamos preocupados. 

A Abrace não está querendo se deSCulpar, náo 
porque vai responder, inclusive estamos progra~ 
mando uma reunião com V. Ex"' não sei s~ hoje 
ou amanhã, para discutirmos com mais profun
didade, com multa tr_anqüilidade este assunto. 

O Dr. Càttaro, nas suas previsões, no for case, 
acho que eu e S. S• estamos. com o mesmo-pro
blema. Sou enc~rrc:gado <:!a área de traidlng da 
companhia, que vende o alumínio __ no· mercado 
internacional e preciso estar sernpre tentando ad
vinhar qual será o preço do futuro, porque vendo 
no futuro, e temos uma coisa que diz: prever o 
preço do alumínio pode fazer mal a sua saúcie.-

Acho que o Dr. Carraro está na mesma situa
ção: prever o Comportamento hidrológico. Se Vai 
chover ou não, pode fazer mal à sua saúde. Mas 
S. Sf mesmo disse que, se tivermos, em_de~ermi
nados ffiõmeritOs não me lembro bem, a 70% 
com 550mw de_Qeração térmica. __ ·-·--'"-· 

O SR. BENEDITO APAREODO ~CARRAR.O ~ 
Nós precisaríamos a 70% da NLP ter instaléido 
pelo menos mais 400 megawatts para não termos 
ra.clonamento. Esse seria o Valor: A última alterna
tiva que citei seria 70% da média, 450 megawatts 
médios de geração para não ter racionamento. 
Então, com 330 já existentes mais uns 120 ou 
150, que devem ser instalados, teriar-rios que com-
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prar de 300_a 400 megawatts para podermos 
chegar a uma situação otimtsta. 

O SR. "ADJARJI.V\ AZEVEDO- Hoje já estamos 
com 200 e poderíamos ir a 330. -- --

Se o senhor me pergunta, acredito, pOrque o 
próprio Dr. Benedito Carraro·diz que, em determi
nada situação hidrológica, ela se faz necessária. 

O SR. CARLOS BENEVIDES- Quer dizer que, 
na expectativa de preço, está implícito_ o problema, 
para o ano temos que admitir o racionamento. 
Quer dizer, se houvesse mais energia, seria ven
dido mais aluminio? 

O SR. ADJARMA AZEVEDO - Sim, seria ven
dido mais alumínio. Estamos reduzindo as expor
tações de alumínio. 

Quando eu disse que as cois-as sãó paralelas, 
é porque vendo alumínio no. mercado interna
cional a preços futuros e tenho_ que imaginar qual 
vai ser o preço. E a- -mesma-- coisZI QC:Orre- com 
o Dr. Benedito Carraro: faz pi"evisões admitindo 
que vai chover. É o paralelo que apontei. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Farias)- Esta
mos aguardando as perguntas que o nobre Sr. 
Relator terá que fazer. (Pausa.) 

Estas são as observações e inda_gações do no
bre Relator Senador Jutahy Magalhães: 

Com exceção da indústria de alumínio, cujo 
insumo de energia elétrica é relativamente alto 
em relação ao custo do produto, em torno de 
70%, 80%, em todos os outros setores industriais 
é pequeno, variando de 2% a 5% , chegando, em 
média, no Brasil, a 3% ou 4%. 

Nesse sentido, como V. s• vê a possibilidade 
de incentivar a indústria de alumínio, alta consu
midora de energia, sem prejuízo do desenvolvi
mento mais equilibrado da região, sobretudo dos 
outros se_tores industriais? 

O SR. ADJARMA AZEVEDO - Inicialmente, 
eu precisariafazer uma retificação. A participação 
da energia elétrica no custo do alumínio não é 
de 70% a 80%, está em torno de 40%. E temos 
outros eletrointensivos na região. O feiTo-liga, por 
exemplo, está em torno de 50%; a soda, ey presu
mo que esteja em _tomo de __ ,50% e_~ siderurgia 
em tomo de 12%. Realmente, ternos uma plêiade 
muito grande onde a energia participa com 1%, 
2% e 5% no custo de produção. 

O que ocorre é que a empresa eletrointensiva, 
geralmente é urna empresa de base, geralmente 
é geradora de outras_ empresas. Se_ eliminarmos 
a eletrointensiva do País, vamos deixar de gerar 
muito o_utras empresas que vão consumir os dois, 
a _5% de energia Então, não pode ser olhado 
s6 pelo prisma de que ela tem um alto consumo 
de energia, participa no custo e por isso poderia 
ser elirriinada. Não; ela dever ser preservada, por
que não só é boa para o sistema elétrico, porque 
geralmente a empresa eletrointensiva é de um 
alto fator de carga e ajuda que o sistema elétrico 
faça uma depreciação de todo-o seujnvestimento 
muito mais rapidamente. Urna empresa que con
some 2% deve pegar a energia agora, daqui a 
2 horas, amanhã, e o ststema elétdco tem que 
estar pronto para quando ela pegar servir.Aindüs
tria de eletrointensivo pega a todo instante, 24 
horas por dia, quer dizer, é uma segurança, uma 
caixa que o setor elétrico tem. Então, ela tem 
não só um beneficio que presta ao setor elétrico, 

mas como é uma empresa geradora de outras 
empresas- toda empresa de base é uma empre
sa geradora de_ outras empresas - ela deve ser 
preservada; inclusive acredito deva ser estimu
lada. 

É importante também que se veja essa partici
pação de energia elétrica no custo muito peque
no. O D[. Carraro é _um homem que deve procurar 
capitalizar o setor através da política tarifária. En
tão,_ quando está fazendo seu trabalho de estabe
lecer os preços, as tarifas, nas diferentes exten
sões, vai le'iar em consideração que esse gasta 
2%, pOde ter um preço de energia mélior, de tal 
forma que numa curva tarifária consiga remu
nerar todo o setor sem destruir o consumidor 
intensivo. Acho que precisa a eXistência de todos 
eles dentro do setor produtivo. Aquele que conso
me alta energia - infelizmente não dá para se 
fazer diferente - e o que consome baixa. 

Mas o eletrointensivo é um gerador de empre
SaS. Para se ter idéia de como é gerador de empre
sa, tem 6 produtores, 300 empresas médias e 
35 mil pequenas e médias empresas; é o que 
resulta da cadeia do alumínio. 

O SR. BENEDITO APAREODO CARRARO
O insumo de energia elétrica no custo do produto 
tndustrial é pouco expressivo, como podemos ve
rificar: setor metalúrgico, 3,2%; setor de material 
elétrico e de comunicações, 0.9%; setor cerâmica, 
1,7%; petroquímica,_3%; têxtil, 1,6%; alimentação, 
0,9-%; outros setores, mais ou menos 2%; média 
agregada ponderada de todos _os setores: 1 ,5%. 

O sétor industrial considera esses custos em 
-sua-pfanílha de preços, repassando, por conse
guinte, ao inercádo, tanto a parcela de energia 
quanto a do [mposto Único sobre -Energia. No 
entanto, os industriais que têm consumo superior 
a·zooo-qullowatt:S!hora/niêS só Podem contabi
lizar o custo da energia, poiS a parcela referente 
ao tributo deverão recolher à Eletrobrás a título 
de empréstimo compulsório. 

Como V.S' vê a possibilidade de este emprés
tilno transformar-se em imposto para que estes 
custos possam ser repassados ao custo do produ
to, mesniO -que as alíquotas deste tributo sejam 
aumentadas a nível de 60% da tarifa final, mesmo 
a alíquota do setor comercial, uma vez que o 
custo da energia elétrica para a indústria em geral 
é pequeno ou praticamente desprezível? 

O SR. ADJARMAR A?J;VEDO - Eu vejo com 
grande medo. É terror, nem é medo. A eXpressão 
é terror. Porque se Sr. pegar, por ex_emplo -
vou falar outra vez. o caso do alumínio--- temos 
hoje 98% de desconto no empréstimo compul
sório, porque somos de alto fa.tor de carga. Se 
tsso ~rar -i[npõsto, amanhã, e da forma como 
está dita, o custo da minha tarifa Vai dobi'ãr e 
vai ser simplesmente inviável. 

Essa tese vem sendo muito defendida pelo pes
soal da Fiesp, em São Paulo, e ã Albrás tem-se 
oposto muito a isso. - - ~ 

Reconheço realmente que esse investimento 
de_ empréstimo--compulsório é um investimento 
que não deve ser bom, porque ele é compulsório 
se fo.ss.e_bom faríamos de bom grado. Agora, 
transformar o imposto sem c_onsiderar as caracte
rísticas das empresas vai ser um desastre, vai ser 
um desastre geral. Tem que haver tratamento di
ferenciado, o Sr. ~ntende? Porque seria dobrar 
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o custo da nossa energi~_ e seríamos inviáveis. 
Pode até transformar em imposto, mas para deter
minadas categorias. 

O SR. CARLOS BENEVIDES - Como o Sr. 
vê a questão de uma eventual redução da cota 
de energia de T ucuruí, ceitnpromissada com os 
projetes de aluminio primário Alumar, Alcoa e 
Billiton, com o objetivo de transferi-la para o Nor
deste, favorecendo a redução do racionamento 
nesta Região? 

O SR. ADJARMAR AZEVEDO - Não sei Quais 
seriam as premtssas que o Relator teria construído 
para fazer essa pergunta. Deve ter pa.rtido de algu
mas premissas. Não vejo com bons olhos. 

O Projeto Alumar, como já demonstrei, é uma 
vítima da história toda, e posso demonstrar -
está no capítulo Suprimento de Energia Elétrfca 
e Localização do Projeto Alumar. É preciso ficar 
entendido que a Alcoa não queria ir para onde 
foi. Estávamos pesquisando urna instalação de 
uma fábrica de alumínio em Paranaguá, Pelotas, 
Sobradinho, Recife, Belém. Inclusive, foi muito 
divertido. Posteriormente, e _o mais certo, na reali
dade, na época, era Paranaguá, tivemos uma reu
niãO ccim- o presidente da central elétrica da Re
gião, na época o Dr. Douglas Luz, que depois 
foi ser o Presidente da Eletronorte. Ele dizia: "'Não, 
de jeito nenhum, só existe um lugar que vOcês 
podem ir: para o Norte e o Nordeste, porque lá 
o Governo está precisando de vocês para viabilizar 
Tucuruí". Então, é quando fomos para Tucuruí. 

Então, quãndo fomos para TucUrüí, fomos de 
boa fé. O Governo tiflha Lima políticã -de levar 
a indóstria do alumínio para lá, tinha as razõeS 
dele, e achamos que seria um bom o_egQç:io de
senvolvermos aquela área. !riamos ter um- preço 
de energia com desconto, que nos incentivava, 
tínhamos um teto que poderia nos proteger, está
vamos próximos da fábrica de bauxita, podería
mos produzir a1umina. Tanto que o projeto lá é 
para três milhões de toneladas de alumina. Ent.9.o, 
a forma como fomos lá foi nessas circuristãncfas: 
se no princípio fomos induzidos, depois fomos 
atraídos. Mas quando fomos lá tivemos a respon
sabilidade de olhar o cenário de disponibilidade 
de energia elétrica na Região. Por quê? Porque 
reconhecemos que a indústria de alumínio é alta
mente dependente desse_ insumo energético e 
que grandes cargas haveria a solicitar, Está tudo 
escrito Isto que estou falando. Estou quase repe
tindo o que está_escrito, e tem Wdo o que passou 
na época. 

Então, olhamos o cenário que era justamente 
o plano 1995 e dissemos: .. podemos ir". Fomos, 
cumprimos a nossa parte e, infelizmente, o Gover
no, pelas razões apontadas, não cumpriu a sua. 

Quando fomos expandir, fizemos o mesmo 
processo. Portanto, a Alumar,lá no Norte, é vítima 
de toda essa situação. Ela tem compromissos 
intemaclonais, tem compromissos com o mer
cado interno, tem corripromissos com a Região. 
Devemos pagar, este ano, perto de doze milhões 
de dólares de !CM, na -Região. Temos viilte e-se_te 
milhões de dólares. O mal que vamos_ causar ao 
Brasil, à Região do Maranhão- e isso não pode
mos nem pensar em fazê-lo • ... 

Para V. Ex"" _terem urna idéia, esse racionamento 
de 14% já representa para a soda cloro, o feiTo 
liga e alumínio cento e três milhões _de dólares 
de prejuízo este ano. O Dr. Carraro estava levan-
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tando qualquer número pare<:ido com cem ... no 
total; ess;as três já são cem milhões de _dólares 
-já levantado isso - dé prejuízo ReiÕ-14%~: Cem-
milhões só esses três setores. , 

Aqui diz o seguinte, respondendo ainda a essa 
pergunta e dizendo que não concordo: temos dois 
mil e duzentos empregos diretos na Região; onze 
mil indiretos. E o que -agregamos par~ _a frente 
só daquela produção chega perto de vinte e cinco 
mil empregos. Essa é uma responsabilidade mui~ 
to grande nossa. E temos uma responsabilidade 
maior ainda com o Estado do Maranhão. Lá, a 
nossa folha de pagamentos é de vinte e sei_s mi~ 
lhões de dólares.lmagin~ esse v:olume de dinheiro 
circ:ulando dentro de São Luís do Maranhão! -

A Eletronorte são sesS-~1'\t-a -mi!hOes cte dólares 
(pâg. 45)- Temos ointenta milhõe_s de d<?lares 
que estamos adquirindo em matéria-prima. Só 
Belém do Pará perderia trinta milhões de dólares 
da bauxita que vamos comprar daquela Região. 

Alagoas vai perder 20% da produção de soda 
cáustica. 

Haveria redução dos impostos federais, e"sta
duais e municipais da ordem de 20,6 milhões 
de dólares para a Região. A Secretaria de fazenda 
do Estado iria perder onze milhões de dólares 
de fCM, que representam I O% da receit<l de ICM 
de todo o Estado. 

Há aqui ímpostos federais: fPI, PfS, Finsocfal 
- 9,2 milhões; impostos estaduais- 11,4 mf
Jhões. 

É muito simples dizer, mas o impacto social 
na região do País, no balanço de pagamentos, 
no próprio setor elêtrico é uma enQrmidade. 

Portanto, respondendo à pergunta, digo que
não concordo. 

O SR. CARLOS BEI'iEVIDES - Qual o peso 
da energia elétrica nos custos médios industriais 
do alumínio primário? Existe alguma diferença 
sensivel neste peso, relativamente a outros ramos 
e setores industriais? QUal esta diferença? Qual 
o peso da energia elétríca nos preços interna
cionais do alumínio primário e qual o mecanismo_ 
que os principais forneçedores mundiais utilizam 
para mantê-los estáveis_ nestes_ pontos? 

O SR. ADJARMA AZEVEDO-., É uma boa per
gunta. Sobre ela poderemos falar durante uma 
hora, mas procurarei ser breve; ê meio impossível 
porque aí tenh-o uns dezoito sUdes para passar. 

Na realidade, o preço da energia elétrica, o cus
to da energia, o impacto, como já disse, está em
tomo de 40%; e tem várias formas de V. Ex- anal i~ 
sar como é esse impacto·. Se V._ Ex' pegar um 
custo de caixa, só de desembolso está em torno 
de 40% se se colocar \lffia depredação ele p-ode 
cair para 28%. EnlãQ, -depende c:o-mO- se está 
olhando essa composição de custo. Se V. Ex~ 
pega uma fábrica como a nossa, em POÇOs de 
Caldas, ela está em tomo de 4 7%, a participação; 
se V. Ex!' vai para São Luís, V. Ex' talvez tenha 
uma grande participação do preço da bauxita; 
que ê sete vezes maior lá do que no Sul. Então, 
varia muito. 

Mas, nós costumamos dizer, em termos mun
diais, internacionais, que 25% á30% é a partici
pação da energia no c:usto do produto, como 
é que as empresas fazem para se manter compe
titivas? Bom, elas procuram ter acesso ao cuslo 
cfe energia mais barato possfvel, disponível, e 
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aquelas que não conseguem, fecham as suas por
tas. Nós temos, por exemplo, que o custo médio 
de produção de_ alumínio, mundialmente, tem caí- -
do continuamente. Por quê? Porque as empresas 
que tinhãm c:usto de energia elétrica mais alto, 
portá ritO. nãO erarrn::ompetitiv"ãs, fecharam. O Jà
pào, para V. Ex~ ter uma idéiá, onde o· custo de 
eri€:1'g1á elétrica, hoje ·não, maS jâ fOi, no passado, 
maíor, __ em tomO-de 50 mil Oólareslkw/hora, e pro
duzia 1.800 milhão toneladas de alumínio, produz 
hojé, -este ano, 30 mil. Portanto, é insustentável. 
Os Estãdos Unidos fecharam, no ano passado, 

_ ç_om ~-aoo-mil tOneladas de capacidade, porque 
não Podia competir. 
- Então, sao os países exportadores, Ii.O ·qual o 
Brasn--se-·mc!Ui, qtie estão continuando a operar. 
V. EX-- -pega o Canadá. A eriergia elétrica·no Cana
dá não sei qu<into é, n'lãS-deve ser 7mW; V. Ex 
pega a Venezuela. Aqui; nós temos o-ano de 86: 
Brasil, eles previram 14, nós somos, aqui, o oitavo; 
Cal)"'ad§, 4; Vep.~zuela, 7; Egito, 8; Camarões, 8; 
Surína:me, 9; Noruega, 1-1; Irã, 1 i; Bahrem 11; 
Austráli?l, 11; Gana, 12;Japão, 50; e Estados Uni~ 
dos, 2 I. Para mtm náo era 21, os Estados Unfdos 
chegaram a 35, mas. obviamente, foram desli
gando várias empresas de alumínio, as empresas 
de energra elétrfca que perderam esse grande 
cOõSumidor, que é a indústria do alumínio, tive
ram que refazer seus preços, fazer acordos, baixar 
tarifa. Então,_ isso trouxe o preço da energia elétri· 
c:a para-baixo. Mas, a energia dos Est<Jdos Unidos 
poderia ser de até 1 O, até ser 50, não estou preo
cupado, porque as Estados Unidos é um impor
tador líquido de alumínio, não é com ele que 
o BraSil vai competir, o Brasil vai competir com 
os outros que são exportadores; o Canadá e aque
la turma toda. 

Então, nós prcx:;uramos sempre nos aproxi-mar 
e procurar nego dar com o o .@stema elétrico para 
ter Urilfi"éfiergra elétrica que nos permita ser com
petitivos. 

Estamos falando da competitividade. Uma das 
cOis® do no:e;so contrato, a portaria dizia o seguin
te: que a Aluinar teria o desconto de 15% e 20% 
de teta com_ re_lação ao preço do alumínio no 
mercado internacional. Na realidade, o desconto 
da ALUMAR~-V. Ex' já viu, nós já falamos várias 
vezes, não é de 15, é de 10%, embora a portaria 
diga aqui. Não tivemos 15%. E eu conto a história 
para V. Ex"',- porque o Ministro César Cais, na 
época de assinar o contrato,__ dizia assim: "menino, 
você não vai ter a tua_ tarifa de 15%" Eu disse: 
"mas não vou ter por quê? A~ portaria falã. em 
15% ".E ele me disse: ''mas é que você e$tá mUito 
longe da Usina de Tucuruí e irei precisar construir 
linha''. '"Mas, o Sr._ vai precisar construir Iiflha de 
qualquer jeito para ligar Tuc:urui à Chesf', disse
lhe eu. Aí ele me respondeu: "Não, vou ter que 
construir depois de Presidente Outra até São 
Lufs". Aí eu disse que ele teria que construir de 
qualquer jeito, que teria que energizar São Luís. 
Ele falou: "Ó_menino, vou ter que construir linhas, 
portanto_é 10%". 

Então, a c: hei que o argumento era razoável, por
que -nós tínhamos uma distância muito maior, 
por isSo que ficamos com 1 O ao invés de 15%. 
Esse foi o argumento utilizado na época e foi 
conversa, obviamente, de 15 a 20 minutos. 

E há outro fator, que até era reconhecido pelo 
Dr. Oswaldo que eram os 20% do preço do alumí· 
nio no mercado internacional. 

Tenho um gráfico aqui que mostra a aplicação 
da fórmula do preço internacional, que é uma 
fórmula elaborada pelo DNAEE e o que r~alrnente 
ocorreu. Aqui SãO os preços, conforme a. fórmula 
do DNAEE, e esses aqui são os preços do IJV\E. 
Até hoje essa fórmula não nos protegeu, porque 
ela ~s~ com os preços acima do me:rcado, e 
nós temos pago a tarifa como ela vem, com 10% 
de aescont6. AconfeCe tambéri-t - e o Carrara 
é tesfumtiilha disso......:. que nós pensarriOs sempre 

, em-dólar. E a hora em que aumenta a energia 
·' elétrica,lá com e:ssa desvalorização do dólar aqui, 
no final acaba dando uma tarifa média suportável. 
Com os preço atuais, por exemplo, de 1.600 dóla
res, é perfeitamente suportável. O que não é per
feitamente suportável é com um preço de 1.100 
dólares, aí não dá para respirar. Nós estamos, 
inclusive, renegodando essa fórmula do Kap com 
o_ DNAEE e_ aparentemente envolve piso, quer 
dizer, uma tarifa mínimã., li1áxlrria, não sei como 
e:stá isso, porque estou melo afastado ultim~~n
te. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Farias)- A últi
ma pergunta do Relator, Senador Jut~hy Maga
lhães. 

O Sr. não vê que o CÇlJICelament9 da f~se 9ois 
do Albrás e fase três do projeto Alumar, nos t~r
mos propostos pelo GT Alumínios, ou sua prorro
gação, poderia favorecer outros grandes consu
midores industriais igualmente representados na 
Albrás, presidida por V. S',_c:ontribuindo_para um 
desenvolvimento industrial mais amplo e_ para um 
desenvolvimento regional mais harmônlco? 

O SR. ADJARJv\A. AZEVEDO - BomLnão con
sigo falar da Albrás, porque ela não é sócia da 
Abrace e também não é sócia da Abra] da qual 
fuT PniSidente, que é a Associação Brasileira do 
Alumínio. Mas, posso falar da Alumar. ~ 

A Afumar precisa se expandir; porque temos 
que reduzir o custo do nosso_ produto. Fizemos 
um projeto, ·e quem conhece, quem víu, sabe 
o Cjue-significa, nós estamos falando de três mi
lhões de toneladas de alumina._ Esse fnerc:ado 
Vai dar um revertérlo. Hoje, nós ·es:tarrios produ· 
zindo 650, 700 m~, mas o mercado vai reverter 
e vamos dar graças a Deus de nós termos aquela 
instalação para prodUzir três milhões de tonela
das/ano de alumina, usando a bauxita lá de T rom
betãs. O alumínio, nós estamos ·com -245 mil e 
o plano, todinho, é de 380. Em se cumprindo 
oS planos· que o Governo ter:n, de ltaparica, de 
Xingó, de complementação de Tucuruí, interfí
gação do sistemã, vai sobrar energia:, perfeita~ 
mente -em càndições de ac:eitfll' e absorver o nos-
so projeto. _ __ _ _ _ _ 

Portanto, não vejo nenhuma vantagem em atra
sar o nossó-proJeto pa:ra que outro prOjeto venha 
a se instalar na região. Se se c:uniPiirem todos 
oS Pla-neJamentos de energia, vai dar tranqüilo. 
O que preciSa-é q~e ele seja cumprido. Só isso. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Farias)- Agra
decendo a exposição e a resposta do Dr. Adjarrna 
.Azevedo, Presidente_ da Associaç-ão Brasileira dos 
Consumidores de Energia Elétrica, dos seus as
sessores, e do Dr. Benedito Aparecido Carraro, 
Diretor da Divisão de Controle dos Serviços de 
Eletriddade, encerro a presente reunião df'!sta CP!; 
e o Presidente efetivp, em outra oPortunidade, 
conVocará a pt6xima reunião. 

Muito obrigado. Está encerrad., a reunião. 
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6' REUNIÃO, REAUZADA EM 
9 DE JULHO DE !987 _ 

Ás quinze horas do dia nove de julho do ano 
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de 
Reuniões da COmissão de EcóriOrilia," Âla Seflador 
Nilo Coelho, reúne~se a Comissão Parlamerltar 
de Inquérito, criada através da Resolução n" 8,_ 
de 1987, destina <;la a investigar as causas do rado~
namento de energia elétríc:a e a polítfca para o 
setor elétrico, presentes os Senhores ~enadores 
Dirceu Carneiro, Jutahy_Magalhães, Relator; Pom~ 
peu de Souza e José Agrípil1o_. _ AJ?ertos. os traba- -
lhos, o Senador José AgripinO, PreSícfe-ilteCfa Co
missão, dispensa a leitura da At.Il9a.reuriíào ante
rior e, em seguida, é dada como aprOVãdi:i. A 
seguir, a Presidência cOmuniCa O recebimento do 
telex remetido pelo Presidente da Facic, do Céará, 
e passa às mãos do Senhor Relator, Senador Juta
hy Magalhães, para que conste nos registras taqui
gráficos -da CP!. Prosse-guindO, a palavra é conce
dida ao Senhor Masato Yokota, ex-Diretor-Finan
ceiro da Eletrobrás, oportunidade- eril que decJa. 
rou que a crise energética_ que _ora se verifica, 
está gerand_o racionament_o de energia elétrica 
no Norte e Nordeste, causando preocupação, -da
das as conseqüências d_os prejuízos advind_os à 
sociedade daquelas re-giões. Logo após,_ a palavra 
é dada ao Senhor Egmont B~t_os GOilçalves, ex
Diretor _financeiro da Chesf, que teceu conside
rações s_obre as d_ificuldades que enfrentou na 
área econômico-finançeira no peri_odo de sua ges
tão. Na fase interpelatória, usam da palavra os 
Senhore.s S~na_d---ºtes Dirceu_ Caf11eiro, Jutahy Ma
galhães e José Agrtpino. Finalmente, o-senhor 
Presidente agradece a presença dos Senhores 
Masato Yokota e Egmont Bastos G_onçalves, ex
Diretores da Eletr_obrás e da Chesf, respectiva
mente e, em _seguida, determina que as notas 
taquigráficas tão logo tradu_zidas e revisadas, se
jam publicadas em anexo à pr~Sente Ata. Na_da 
mais havendo a trata_r, encerra-,$e a reuníã6 e, 
para constar, e_u, Haroldo Pereira Fernandes, As
sistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA CQ,. 
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRFTO, 
DESTINADA A '1NVESTIGAR AS OWSAS 
DO TIACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉ-
7RICA E A POÚT!CA PAliA () SUOR ELÉ· 
7RICO'; REAIJZAOAEM 9 DE JULHá DE 
1987, A FIM DE OUVIR OS DEPOIMENTOS 
DOSSENHORESMASATbYOKOTAEEG
MONT BASTOS GONÇAL lfS, .l?ESPECT!~ 
VAMENTE, EX-D/fiETOfiES-FlNANCEIROS 
DA ELETROBF?ÁS E DA CHESF, QGE SE 
PUBUCA COM A DEVIDA AUTOfllZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE 

Presidente: Senador José Agriplno. 
Relator: Senador Jutahy Magalhães. 

(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (JoséAgripino)-Declaro 
aberta a reunião da Comi$_~() P~rla_~entar de 

'inquérito que investiga as causas do ra<:Ionamen· 
to de energia elétrica no Nordeste e no Brasil. 

Em _primeiro lugar, lerei, e depois passarei às 
mãos do Sr. Relator o telex remetido_ pelo Presi
denté _dã_f ACIC, do_ ceará, para que _cõnste dos 
registras taquigráficos desta CPL Foi exl.de_reçado 

- nos seguintes termos: - -

'Exm"Sr. 
_._..Séiiâ_i;lQr Josê Agripino Maia 

Senado Federal - -
Brasilia-DF 

'Clã.SSes empresariais Cearenses manifes
----ta-m VàSSêh-ciã:su-a alta preocupação c:-om 

- problema rad6i1amento energ'fa para· região 
nõrâ'estlna Noss~ preocupação reside na 
questão de encontrar-se uma solução _urgen
te parà o- iriipãSSe energético. Aquisição de 

- üSiffaS te?mo~elétricâs com capacidade de 
Qefãr"200 Mw está longe de atender às reais 
1_1e-c€:ssídades regionais. Defendemos_~ aqui
sfçãó dessas usinas termo~-elétiicils ccim ca· 

·pa,cidãdé i'níníma de 400 ~diante âa.extré
rna 91-avidade resultante da queda do volume 
-úb1 das barragens de Sobradinho e Três Ma
rias Clijã" precisa aferição poderá alcançar, 
em _novembro, apenas 1 O por cento de sua 

"capaddade total Na oportumidade pedimos 
atenção vossênéíã para promuricíamento fei
t6 sóbre assunto, na Câmara dos Deputados, 
pelo re"preSentimte cearelise Deputado Car
tas -BeneVides. Confíamos em que vossêncía 
-examinará o problema com urgência tendo 
em vísta que na próxíma quarta-feira, em Ara
caju, eStarão reunidos o Comitê de Opera
ções Norte-Nordeste e a Comiss{ip de Coar

-de nação do Racionamento. Saudações aten
ciosas. Federação das Associações do C_g- _ 
mérclo, Indústria Agropecuária do Ceará -
Facic. João Luiz Ramalho de Oliveira Presi
dente, em exercício 

Fortaleza, 19 de ju1ho 1987: -

Passo}Js ffiãos do Relator, para que tome co
nhecimento dessa questão que é posta por uma 
entidade de classe do <:eará. Isto posto, agrade
cendo aos Srs. EgmOht Bastos Gonçalves, ex~Di
retor Financeiro da Chesf, ao Dr. Masato Yokota, 
ex-Diretor Fmanceiro da Eletrobrás suas presen~ 
ç:as, iniciando a primeira fase dos depoimentos, 
concedo a palavra ao Dr. Masato Yokota, para 
o seU depoimento. 

Ó SR. MASATO YOKOTA :_ Sr. Presidente, 
Seftadot.José Agripino, Si. Relator, Senador Jutci- _ · 
hy Magãlh-ães: 

Realmente a crise energétiCa que está gerando -
racionamento de ~ergia elétrica no Norte e Nor
desté é' fatO -.qUé nos caqsa tremenda preocu
pação, dada as Conseqüências bastante elevadas 
de prejuízo da sociedade nordestina e nortista. 

NãO Prepaiei nenhum texto, porque,-como é 
do conhecimento de V. EX" estou afastado da 
Eletrobrás desde maio de 1985. No éritanto, éSt6u 
à inteira disposição de V. Ex? para responder às 
questões que fqrem colocad_as e às que V. ~ 
considerarem adequadas fazer. -

0 SR. PRESIDENTE (José Agnpino) -Indago 
ao Sr. Relator se gostaria de ouvir a palavra do 
ex-Diretor Financeiro da Chesf? (Pausa.) 

Com a palavra o Sr. ex-Diretor Financeiro da 
Chesf, _ 
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O SR. E(JMONT BASTOS CQNÇALVES- Ex" 
Srs._ Senadores aqui presentes, atendendo à con· 
vocaçãQ do E;rol9 S~. Sena«;;or J_osé Agripino, Pre
sidente da Comissão .Parlamentar de Inquérito 
di!stinada a investigar as causas do racionamento 
elétrico no Nordeste e a política para o setoJ elétri· 
co, aqui estou à disposição de V. Ex"1 para ser 
questionado s_obre os.~Ufl~os da minha respon
sabilidade na época em que fUi Diretor Financeiro 
da Chesf, no período de _maio de 1982 a maio 
de.JQ85. 

A guisa de introdução, poderei fazer algUns co
mentári_os, que talveJ; já tenha_m sido abordados 
pelos expositores que n_os antecedera':", que acre~ 
dito com maior brilho e conhecimento próprio, 
porque se encontram, no momento, no comando 
dessas unidades do setor elêtrico .. 

A Chesf é uma sociedade de economia mista 
que tem como objetivo fundamental gerar e tran· 
mitir energia elétrica, objetivando-abastecer os Es
tados do Nordeste, do Piauí a Bahia. Trata-se de 
uma empresa controlada pela Eletrobrás, junta
mente com Furnas, Eletronorte, Eletrosul, etc. 
Sua administração é formada por uma assem
bléia direcionista, um cons~lho de ad_miilistração, 
um conselho fiscal e uma diretoria colegiada, 
constituída por um presidente e seís diretores. 

A Eletrobrás, como controladora, coordena, 
através de diversos organismos, as atividades de_ 
planejamento, operação e gestão empresariaL 
Além dessa <::oordenar;:ão, a Eletrobrás atua como 
maior órgão financiador da cornpa~hia, através 
de repasses de recursos de diversas origenS. O 
DNAEE, como poder concedente,_ e~erce tam:. 
bém ações de caráter normativo e fiScalizadOr 
do desempenho da companhia. 

A exploração do serviço público de energia elé
trica é mqnopolística. Em c:ontrapartiçla, a empre
sã, como concessionária, não visa maximiZação 
de lucro, tendq a lcegislação pertinente garantido 
uma remuneração de 10% a 12% ao ano s..ot>re 
o valo~: corrigido nos ativos, a lei estabelece- que 
a prestação de serviço é pelo custo, incluindo 
a remuneração já referida. Deste modo, a receita 
da empresa deve necessoariamente cobrir Q custo 
do serviço,_ isto é, pagamento de encargos fíilan
ceiros, impostos, dividendos e quaiSquer outros 
gastos considerados pertinentes ao negócio pelo 
poder concedente. O sistema contábil-de apura
ção de resultados, consubstanciadO no plano de 
contas do serviço póblico de energia elétrica, foi 
estabele<::ído pelos Decretos-le_is _n-:.s 82.962/78--e 
84.441/80, que regem o assunto. 

- -----

A estrutura de vendas se articula no suprimento
de energia a nove concessionárias estaduais, l,lma 
empresa regional na éP-oca, que _era_ a Eietrotlort_e, 
e doze indústrias alimentadas na tensão 230. 

DUrante o período em que fui Diret6r, iStO é, 
de abril de 79 a ffiaio de 85, porque inic:iéilrriente 
na Chesffui Dtretor de Suprimento, postéiiotinen
te_ fui _r_ema;nejadÕ para a piretoria FinanCeira, vi 
que à -CHESF, _cc)rilõ de resto o seto_r elétric::o, 
enfrentoU grandéS dificuldades nã área econômi
c~-fina-nceira, ficando a remurieração dos seus 
atlv~ls --ãDaúc.o" da prevista na realização, pri[1clPal
mente_ nos anos de grave crise nacional __ de que 
fomos testemunhas. --

As receitas operacionais da empresa, também 
em alguns anos desse período, revelaram-se insu
ficientes para cobrir os cust_os. Então, cqmo c_au_sa 
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principal, a meu ver, de alguns retardas de obras, 
foi eXatamente a dificUldade de inVestimentOs, 
principalmente em moeda nacional. O í6VeStf~ 

mento com moeda naciona1 que repassado pela 
Elétrobrás de diversas origens e fontes, sofreu 
alguns impactos, em-face das dificuldades da épo
ca, mas a empresa, com o apoio da EJetrobrás 
e da sua Diretoria, procurou, de todos os meios 
possíveis, sanar e atender a essas dificuldades 
que enfretamos na condução das obras da em
presa, que eram de grande vulto. Nessa época, 
a Chesf estava mergulhada em grandes obras 
-Paulo Afonso IV, Unha de transmissão Norte-Nor
deste, para Belém do Pará, ltaparica etc., e mais 
o programa de obras já existente e previsto pela 
companhia. 

Abstenho-me de fazer referências a essa parte 
técnica, en passant, POrquanto, primeiro~ não 
era da minha responsabilidade direta, segundo, 
porque este assunto já foi aqui ventilado pelo Pre
sidente da Chesf etc. Seria repiSãfUiTCãssunto. 

A meu ver, o quadro, o cenário que se víslum
brou, durante este ano, para a Chesf, em parti
cular, porque isso foi um quadro geral do setor 
elétricó, fõresse·nessa-época de dificuldades~ faJtil. 
de recursos, investimentos, etc., mas as empresas, 
todas elas, sob a orientação da Eletrobrás, pro-cu
rem desenvolver os seus programas e atender 
a essas necessidades previstas no seu plano de 
obra. Em tese, a titulo de exôrdio aqui na nossa 
conversa, o que posso fazer são essas colocações, 
e aqui me encontro à disposição de todos os 
Srs. senadores presentes para responder especifi
camente sobre o assunto do interesse de todos. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Con
cluída a primeira parte da sessão, no que diz res
peito às exposições por parte dos Depoentes, pas
samos de imediato, à segunda parte, com os de
bates e as perguntas dos Srs. Senad,Ores aOS Srs. 
Depoentes. 

Concedo a palavra, inicialmente, ao Sr. Relator, 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, Srs. Depoentes, hoje es
tamos fazendo uma reunião muito informal, por
que não _tivemos, praticamente, depoimentos e 
vamos entrar dlreto na parte_ das perguntas e de
bate, o que é natural, pois estamos em uma fase 
dos nossos trabalhos em que nos estávamos pra· 
tícamente tornando repetitivo com os depoünen
tos que eram prestados aqui, na nossa ComissãO. 
E-a nossa intenção seria de buscarmos as razões 
que levaram o Brasil a ter essas questões de racio
namento na Região Nordeste, as dificuldades de 
fornecimento de energia na Região Norte e, tam~ 
bém, na Região SuJ, e na Centro-Sul. 

Temos ouvido também, e tive oportunidade de 
assistir na televisão, a uma manifestação do Minis
tro do Planejamento, que v_em juntar-se aos depoi
mentos que temos ouvido aqui. 

Nesses depoimentos, toda a linha de informa· 
ções nos leva à conclusão, pelo menos na opinião 
dos Depoentes e do _Ministro do Planejamento 
atual, de que tiverilos uma fase eSpecífica e que, 
por razões diversas, essa fase levou o Brasil a 
se endividar de tal maneira que teve que buscar, 
através de organismos nacionais, recursos inter
nacionais, que não vieram em beneficlo desses 
organismos. Muitos dólares foram tomados pela 
Eletrobrás que não repercutiram dentro- do inte-
resse da própria- companhia. - - - -
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o-Minístro dõ Planejamento chegou a dizer na 
televisão que foram comprados 8 geradores para 
determinada hldroelétríca, quando, na realidade, 
só vão ser empregados três ou quatro, e o Brasil 
eStaria pagando, até hoje, os c-ustos financeiros 
desse empréstimo tomado no exterior. 

A cada depoimento se repetia aqui essa infor
mação. Sempre perguntávamos qual a fase? Em 
que época, mais ou menos, Isso_ começou a ocor
rer? Sempre fiXávamos como no início do Gover
no passado, na Administraç.!!io anterior. Daí a ra
zão de solicitarmos o comparecimento de v. s~ 
para nos dar idéia do que ocorreu nesse período. 

Então, a primeira indagação seria a respeito 
de quais financiamentos que foram tornados na 
área do setor de energia elétrica para a compra 
de equipamentos que, no momento, ainda não 
era necessário serem adquiridos, para buscar re
cursos-_ no exterior em dólares, dada as dificul
dades de financiamento em dólares, ou marcos, 
ou moedas maisfortes. e que levaram a Eletrobrás 
a ter um custo financeiro muito alto que incapa· 
citoU de realizar os investimentos que se failãm 
necessários na época, para evitar que viesse ocor
rer esse racionamento, por exemplo, na Região 
Nordeste. (taparica e Xingá tiveram um atrazo nas 
suas obras_ da ordem de 6 a 7 anos. Então, a 
primeira indagação que dirijo aos dois Depoentes, 
ao Dr. Masato Yokota em primeiro lugar, que é 
da Eletrobrás, e posteriormente, ao Dr. Egmont 
Bastos GOJi.Çãlves, ex-Representante da Chesf se 
quiser fazer alguma c_omplementação ao esdare· 
cimento eu agradeceria. 

O SR MASATO YOKOTA- Sr: Presidente, 
Sr. Relator, Srs. Senadores, com relação à even
tual possibilidade que tivessem sido efetuadas im
portações de equipamentos para as usinas hi
droelétricas antes do seu tempo, eu poderia dizer 
que da nossa parte, cõmo Diretor Econômico
Fmancelro da EJetrobrás, agíamos em decorrên
cia de demandas efetuadas pelas áreas de plane
jamento e pelas ár~as técnicas. Por exemplo, no 
caso mencionado, Itaparlca, esse fato antecedeu, 
indlisi\i.e, a nossa entrada. Quando assumimos, 
foriiCiS-eleitos para a administração da Eletrobrás, 
os equipamentos de ltaparlca já se encontravam 
comprado-s. 

No que diz respeito à aquisição dos equipa
mentos para Xingá, poderíamos até manifestar 
a idéia de que, em relação ao cronograma de 
exécução da parte de construção civil, elas pode
riam ser consideradas como efetuadas antecipa
damente. No entanto, acho que isso cabe ser 
mencionado dentro do contexto que vivíamos na
quela ocasião. 

O setor elétrico foi sempre bastante dependente 
de uma tarifa realista e de participações de recur
sos do Tesouro, sejam cj.o Tesouro Nacional para 
as empresas concessionárias de energia elétrica 
vinculadas ao Governo Federal, sejam de partici
pações aclonárias de Governos estaduais para as 
empresas controladas por cada um desses Esta
dos. Neste caso, especificamente, eu mencionaria 
a Companhia Energética de São Paulo, que tem 
uma participação muito importante no parque ge
rador brasileiro, e que até 1977 construiu as usi
nas de São Paulo, fundamentalmente baseadas 
em parte de financiamento externo; parte de fman
ciarnento da Eletrobrás, mas a parte essencial 
dos inveStimentos foi coberta por dotações orça-

mentárias do Governo do Estado de São Paulo. 
Isto acontecia tàmbéin com a CEM.IG, em Minas 
Gei'ais,lstó ãéóntedã--tambérri cOrri a COPEL, 
no Estado do Paraná. A partir dessa ocasião, em 
tomo de 1977, grãda:tlvamente os governos esta
duais, por talvez estarem comprometidos com 
outros gastos em outros setóreS, vieram redu
zindo, substantivamente, sua participação nos 
empreendimentos estaduais. De forma que essa 
lacuna teve que ser coberta com participação de 
outras áreas, notadamente de recursõs externos 
e de re.c.ursos dO _Governo federal. 

Por outro lado, verificou-se, a partir de 1978 
maís oU menos - eu não saberia precisar neste 
mo-mento exatamente o ano de início - urna 
queda do valor real das tarifas de energia elétrica, 
em decorrência da política do Governo de conten
çãO da inflação e por Considerar que a elevação 
da tarifa de energia elétrk_a era fator importante 
como indutor da inflação, porque à medida em 
que urri elemento fundamental, como a energia 
elétrica, tivesse a _sua tarifa elevada mais do que 
a média da inflação, considerava o GoVerrio que 
seria .um fator de índu.tir os outros produtores 
a acompanhar-o· nível-de elevação da tariTa. Pelo 
menos isso é quê era colocado. Na prática, o 
que- se Verificou for uinâ redução substantiva da 
tarifa real, comparatiVamente com o nível geral 
de inflação, de elevação dos demais preços no 
PaíS. POr outro lado, um fator agravante é de que 
o setor elétrico sempre foi um setor racional; sem
pre se construíram empreendimentos na área de 
geração que fossem efetivamente os mais baratos 
na ocasião. De maneira que, com o crescimento 
do Pais, na medida em que havia necessidade 
de se construirem novas usinas hidroelétricas em 
laçais mais_ af~stados, havia um crescimento real 
do custo da tarifa de energia elétrica, que deveria 
ser concedido pelo Governo para que esses novos 
investimentos mais- CUStoSos pudessem ser efe
tuados. No entanto, se as tarifas de energia elétrlca 
eram corrigidas abaixo da inflação, tínhamos duas 
diferenças em termos da capacidade de geraçGo 
de recursos internos para o investimento: a dife
rença em relação ao nivel de inflação, e aquela 
referente ao custo real de realização de empreen
dimentos de capacidade instalada mais cara, por
que o setor elétrlco, até então, estava obedecendo 
ao critério de racionalidade de fazer primeiro as 
usinas mais baratas. --

Circunstancialmente. a Eletrobrás, neste mo
mento, passciu a recebei' tambéin dotações orça
mentárias da União, em valor inferior ao que vinha 
até então recebendo. Quer dizer, substantivamen
te lnferiqr. EU diria que em_ ãiguns casos, em al
guns anos, o que verifica mós --ê que apesar do 
processo_ inflacionário elevado na ocasião, em ter
mos do valor absoluto, se recebia uma partici
pação de recursos orçamentários da União infe
rior ao do ano anterior; o que, evidentemente, 
num processo inflacionário como o que estáva
mos vivendo, passava a representar, a ter uma 
participação muito menor nas necessidades de 
complementação de recursos para os investimen
tos que estavam sendo realizados. Inclusive, este 
foi um dos fatores que induziu uma modificação 
na legislação do setor elétrico, por proposta apre
sentada pela Eletrobrás, alterando os critérios de 
recolhimento de duas reservas: a reserva global 
de reversão e a reserva global de garantia. São 
recolhimentos feitos pelas empresas concessio-
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nârias em beneficio, no caso; a_ reserva global 
de revei:stto, do Go_vemo Fe_çieral administrado 
pela Eletrobrás; e a r~S_erVa glObal de garantia 
é uma reserva para equalização interna de remu
neração dentro do setor elétrico. 

Uma das queix:as bastante acentuadas re:ali~a
das pelas empresas com:ess.ioná,ri_as _c;:om _Qf<!nde 
investimento anterior na sua c:apacidade de gera
ção, transmissão e distribuição, foi Qe que essa 
sistemática onerava essas empresas em beneficio 
de empresas com menor grau de produtívidéldê, 
notadamente as empresas do Norte e do Nor-
deste. -

Esta proposição foi feita pela Eletrobrás, e o 
Governo editou, então, um decreto-lei, estabele
cendo essas alterações, de forma que minimizou 
a necessidade de aperte de recursos para as em
presas do Nort~ e do Nordeste com nível de pro
dutividade inferior ao que se verificava nas empre
sas do Sul e Sudeste. 

Este estrangulamento, portanto, de re_cursos, 
seja da área de dotações orçamentárias estaduais, 
dotações orçamentárias dà União, a ~iminuição 
da geração interna de recursos pela contenção 
da tarifa real, a diminuição até de empréstimOs 
internos do tipo BNDES e outr~ fontes oficiais 
de crédito, era compensada pela alocação de 
maiores limites de capitação de recursos externos, 
em que a Eletrobrás c::oord_enava o grupo das_ 
empresas controladas pelo Governo Federal para 
a captação. E a realização dessas operações, con
vertidas em cruzados, em moeda naciona1, é que 
permitiu minimizar o efeito da redu_ção _dos investi
mentos. Apesar de esse voi_yme total de recursos 
não ter sido substantivo, não a nível do que se 
desejava, na realidade a obtenção desses créditos 
externos, convertidos em moeda nacional, permi
tiram a rea1ização dos investimentos que se fize
ram naquele periodo. 

Orna das questões bastant_e levantadas, inclu
sive mencionada pelo Sr. Relator, é a questão 
de que recursos extemos_ev~ntualmente captados 
peJa Eletrobrás, eventualmente não tivessem sido. 
utilizados em beneficio do setor elêtrico. Posso 
afirmar categoricamente que nenhuma operaçao 
contratada pelo setor elétrico, pela Eletrobrás, dei· 
xou de ser utilizado em benefk:io do próprio setor 
de energia elétrica, em beneficio da Eletrobrás, 
das suas empresas controladas ou_então em be
nefíciO das empresas c::onces_s_lpnárias estaduais. 
Tódo recurso contratado pela Eletrqbrás foi apli
cado dentro do próprlà setor. 

Caberia mencionar que uma das operações -
se não me engano a Usina T ermoelétrica Jorge 
Lac::erda N foi realizada com a partidpação de 
fornecimento da Tchecoslov,áquia, em decorrên·_ 
cia de interesse de exportação de minérios pela 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Na realidade, nesta questão, as operações de 
crêdito contratadas pela Eletrobrás - e isso pos
so afirmar categoricamente- me_smo na questão 
Jorge Lac::erda N, elas foram utUizadas exclusiva-
mente no setor elétrico~ na realidade o que -~e 
obteve com e~ta negocia_ção foi Ufl)a venda adi· 
cional do minério de ferro peJa Con1panhia Vale 
do Rio Doce; ·sem que istO m·ouenciasSe o nível 
do crédito e possivelmente dos preços da opera· 
ção contratada, De forma que não existem no 
que é do meu conhecimento ~do. que é_ da minha 
gestão, recursos externos contrataçlQ~ pela Eletro-
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brás que não Jeoharo_sido_ IJtilizados em beneficio 
dO próprio setOr_ elétrko. 

com relação, eO:tão, à Possibilidade de compras 
COm a an_tecipaçâo em relação ao seu crono~ 
gra_ma: a diretoriaJinanc_ejra - a àrea, aliás, de 
Ufll_ mo_do ~era!,_ tóa~ a área financeira, só atu~v;a 
mediante- urnã-d!'!;manda das áreas de planeja
mento e âas áreas de engenharia. De maneira 
que, se houve algunla antecipaçãO eu me penni
tiilá colocar o fato _de que seria uma queStão a 
ser colocada para- as áreas de planejamento e 
c;le engenharia das empresas,_ na .ocasião. 

~ O SR. EGMONT B. ÓONÇAL VES- Bem, con
tinuando o questionamento feito_ pelo Exm9 Sr. 
Sen~dor Jut~hy Magalhães, <:omplementando 
também as palavras do Dr. Masato Yokota; quanto 
à Chesf-foi""referido que houve contratação de 
recursos externos com grande antecípação. Ou· 
rante o tempo em -que fui diretor-financeiro da 
Chesf- e acredito que no tempo-anterior tam
bém não tenha ocorrido só não ocOrreu assim 
com essa clareza, às vezes, quando se toma a 
decisão de construir uma usina decorre - dez 
anos para ela ficar pronta - depois de tornada 
a decisão, não pode ser assim. Os recursos: co
meça--se a trabalhar o plano nacional e logo em 
seguida a decisão também sobre os recursos ex
temos, porqUe os recLlrso·s financeíros são escas
-sos:=. hão só no mercado interno como no mer· 
cádo externo; demanda tempo. Uma discussão 
ou um financiamento ou uma busca do mercado 
externo, no mínimo se uma operação for muito 
boa, muito bem montada isso leva t.empo; só a 
díscussão disso leva mais de um ano de reW1íões 
sucessivas, bancos, etc. 

Veja-se o caso de Xingó: a decisão da constru
ção de Xingá, que é muito antiga, era wn anseio 
das áreas técnicas da Chesf, porque a usina mais 
barata atualmente no Brasil é a Usina de Xíngó, 
porque é uma usin~ que não tem desapropriação, 
não tem coisa nenhuma, o reservatório da usina 
é o próprio canyon do rio- é no próprio canyon 
que água vai ser armazenada, o reservatório é 
o próp[io canyon , não tem nada, obra quase 
nenhuma, como outras obras de infra-estutura 
em Sobradinho, em Itaparica em que, inclusive, 
há assentamento de populações de mais de 30 
mil pessoas. Lá não tem nada dísso, quase não 
há desapropriações. 

No caso de Xingá, por exemplo, por razões 
de falta O:e dinheiro no mercado interno, a sua 
constru_çãg sempre foi adiada. Tanto que a pri~ 
meira previsão ·de que tornei conhecimento, 
quando estava na diretoria da Chesf, era de que 
Xingó seria para 1989/90. Na_ rea:Jidaçle, somente 
este ano, foram assínados os contratos de obras 
civis. Assim, Xingó é para 1993, 1994, etc. 

Já ouvi m_ulto questiOnamento quanto à aquisi
ção dos equipamentos para Xingá. Há um con
sórcio de bancos alemães que financiaram parte 
desses equipamentos. O conb"ato com esses Qan
cos foi iniciado em 1982. Aliás, eu e o Dr. Masato 
estiVemos na Alerrianha, em Frankfurt, assinando 
os coiltfatos. 

Ac_onteçe que as obras civis, que são em moeda 
nac::ional, foram retardadas em face à conjuntura 
económica da época. O Governo não tinha recur· 
so$ e não iniciada as-obras de Xingá para parali
sé!:lasl~o em seguida. 

Corre- pOr-aí a notícia de que _os equipamentos 
já haviam sido fabricados e eStariam annazenados 
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na Europa. Os equipamentos de Xingó não foram 
fabricados. Agora é que está tra:tando _d~sse pro
blema, inclusiv~ ~ aná,lise dos modelos, etc. Pelo 
menos, é a informação que tenho até o piesente 
momento. 

O SR, RELATOR (Jutahy Magalhães)- Temos 
uma indagação complementar. Já _foi explicado 
aqui que esses equipamentos não foram fabrica
dos. Mas, o contrato de financiamento já foi feito, 
os_dólaresjá foram tomados pelo Brasil. O Brasil 
está pagando juros sobre isso? 

O SR. MASATQ~ YOKOTI\- Está pagando. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Está 
pagando um equipamento que não foi fabricado 
ainda. _ 

OSR. M.A.SATO YOKOTA-Se m~ pern_:litisse, 
eu gostaria de fazer uma separação de dois tipos 
de crédito. Existem os-créditos conceciidos pelos 
bancos,_ com garantia do governo da Alemanha, 
que se destinam ao fmanciamento ~os equipa· 
mentes. Esse são utilizados a partir de um crono
grama de fabricação dos equipamentos, -onde 
existe até uma vistoria, uma fiscalizaÇão da evolu
ção da fabricação. Eu diria que, substantivamente, 
não sei a situação de hoje, mas desse financia· 
mente não deve ter sido desembolsado pratica
mente nada, na parte do fi_nanciaffiento do equi· 
pamento. Ao mesmo tempo em que fizemos a 
contratação do financiamento dos equipamentos, 
foram feitas contratações dos chamados créditos 
financeiros, que foram utilizados, aplicados dentro 
do setor elétrico, ou para pagamento -de serviço 
da dívida anterior, contratada anteriormente, ou 
foram transformados em investimentos n~ oca
sião. 

Portanto, esses recursos foram, efetivamente, 
desembOlsados dos empréstimos, foram gastos, 
aplicados no País ou em pagamento de parte 
da div_ida_gxternél do grupo da Eletrobrás, porque 
o empré!.:timos fõi contratado pelo Grupo Eletro
brás. Hoje, estamos pagando juros e, provavel· 
mente, eu não saberia dizer, estivessem até em 
período de amortização esses_ empré~imos, Mas, 
os recursos que foram desembolsados foram apli
cados, foram utilízados dentro do programa da 
Eletrobás. 

O sR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-É neste 
ponto que gostaria de explicações mais detalha
das, no decorrer dessas perguntas que gostaría
mos de fazer, os Senadores aqui presentes e eu, 
porque sabemos que o planejamento da constru· 
ção de wna usina hidrelétrica é feito por um per( o
do de 9, 1 O anos de maturação, para chegarmos 
até a conclusão das obras. 

Discordo da opinião do Dr. Gonçalves, porque 
teinos que ver o atraso inicial da obra. A previsão 
de conclusãO de Xingá, de término das obras, 
era maio_ de 19_87. Já de~ríamos, a esta altUra, 
hoje, estar batendo _palmas ao Governo que esta
ria inaugUrando a obra de Xingá. No entanto, esta· 
mos vendo, c_ontrariados, que o Nordeste está 
sofrendo o racionamento de energia por falta de 
Xfngó. 

Para uma obra desse tipo, _sabemos que deve 
haver um 'cronog_rama, que deve marcar o plane
ja"mento, o estudo de -viabilidade, o_ início das 
obras da construção CiVl1, para sãbef quando Se 
faz necessári_a a_ aquisição do material para o fun-
cionamel)to da hidrelétricã. -
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Este é o questionamento maior que tem ocor
rido aqui, nesta CP!. Em todoS os ctepoím.e-n-tós; 
o que se demonstra, o que se procura demonstrar 
é que a principal razão, não a única, mas a prin
cipal razão das dificuldades, do setor de energia 
elétrica, neste período as dificuldades qUe Ocasio
naram os atrasos nessas- obras necessárias para 
evitar o racionamento que hoje existe, decorreram 
- aí se faz preciso um esclarecimento - não 
de não terem sido utilizados os recursos da Eletro
brás, mas de não terem sido utilizados os recursos 
adequadamente, no período certo, que evitasse 
a defasagem desses recursos, através do paga
mento de juros, um custo _financeiro muttQ__alto. 
O cUsto-beneficio desses empréstimos decairia 
bastante? 

Este é o principal qi.Jestiõnari1ento, e ·a razão 
das minhas indagações. Ê saber de onde partiram 
essas ordens para a: E1etrobrás, para que utilizasse 
o seu crédito no exterior para antecipar a aquisi
ção de_ mercadorias que não eram necessárias 
naquele momento. Para Xingó já foram cOmpra
das as máquinas, máquinas que só serào neces
sárias depois de 1990. _ . _ 

O Ministro do Planejamento falou que foram 
comprados 8 geradores, para Três Irmãos, sendo 
que somente 3 ou 4 serão utilizados.. Falou tam
bém que o Brasil estava, com isso, tendo um 
prejuízo de 1 O bilhões de dólares, não no setor 
energético, mas o setor energético participava 
com uma parcela razoável desse prejuízo que o 
Brasil teria, segundo o Ministro do Planejamento. 

Quero indagar de onde partiram essas ordens. 
O setor de energia cumpria ordens. O responsável 
pelo setor de planejamento financeiro da Eletro
brâs, Dr. Yokota cumpria ordens. Como S. s• de
daro_u aqui, não lhe competia, talvez, verificar se 
as ordens emanadas para a aquisição de uma 
mercadoria, de um determinado gerador, turbina, 
fosse lá o que fosse, estava no momento adequa
do para aquela aquisição. Tmha que verificar era 
se a Eletrobrás teria ou não condições de fazer 
a aquisição e obter o empréstimo que diziam ne
cessitar. Esta ordem partia de alguém. Partia do 
Ministério das Minas e Energia? Partia dO p"resí
dente da Eletrobrás? Partia da Secretaria de Plane
jamento? Havia na época, o Conselho Nacional 
de Energia. Qual a sua participação? Ele partici
pava ativamente, dando uma orientaçf.-o global 
da politica energética, ou era apenas um ·obser
vador privilegiado, sem ter participação na orien
tação política do setor? 

Então, é essa a indagação, saber quem é o 
responsável pela aquisição, no momento inade
quado, dessa mercadoria que hoje está custando 
caro ao Brasil. -

O SR. EGMONT B. GONÇÁLYES -Acho que, 
no meu ponto _de vista, a decisão era decorrente 
do Governo. Ao se elaborar o orçamento, prepa
rado pela Secretaria de Orçamento e Finanças 
da Secretaria de Planejamento, este __ orçamento 
previa uma dotação baixa de recursos do Tesouro 
para a Eletrobrás, um volume insuficiente: Poste
riormente, o orçamento elaborado pela SOF, Se~ 
cretaria de Orçamento e Finanças da Seplan, era 
aprovado pelo Sr. Mini:Stro-Chefe_da Seplan e en
caminhado ao_ Senhor Presidente da República, 
que o enviava ao Congresso Nacional para apro
vação. Esses orçamentos eram aprovados no 
COngresso Nacional, incluindo aquela dotação 
baixa para o setor elétrico. 
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A decisão de redução do valor real da tarifa 
era Ui!~a decisão tomada!_ baixada, p~lo DNAE. 
as p-ortarias de tarifas são baixadas pelo DeParta
mento Nacional de Águas e Energia Elétrlca, que 
é- Urti departamento do Ministério das Minas e 
Energia Naquela ocasião, tínhamos a elaboração 
dos orçamentos das Estatais com a especifiC.ãção 
das dotações dos grandes projetas individualiza
dos _que eram feitos pela Secretaria de Controle 
das Empresas ~ta~is,_ a SEST, Viric_ulada à Se
cretaria de ~lanejamento. Mas a sua aprovação 
era do Coitselho de Desenvolvir:nento, as EMS 
de autorização de aprovação de orçamentos de 
cada uma das empresas estatais eram baseadas 
em EM do Conselho de Desenvolvimento Econô- · 
mico. 

Os limites de contratação de empréstimos ex
temos também eram estabelecidos dentro da área 
do Governo, pela Seplan e pelo Ministério da Fa
zenda. As autorizações de contratação de emprés
timos externos sempre foram dadas pelo Banco 
Central. 

De _!Tl_aneira que, a explicação deste conjunto 
de decisões que levavam à necessidade de se 
contar com recursos externos para a complemen
tação dos investimentos do setor elétrico. deriva 
de decisões tomadas nas mais diversas áreas de 
Governo, envolvendo a Secretaria de Planejamen
to, o Ministério da Fazenda, o Ministério das Minas 
e Energia, com as aprovações do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e do Presidente da 
República e, em certa parcela, também das dota· 
ções orçamentárias da União para o setor elétrico, 
para- ã E1etrobrás, aprovadas pelo próprio Con
gresso Nacional. 

De maneira que, acho que essas eram as dire~ 
trizes e as limitações Impostas à atuação da Ele
trobrás, especificamente no que diz respeito à 
possibilidade de utilização de recursos para o seu 
programa de investimentos. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- Cada 
vez Verifico mais preocupações da Constituinte, 
por não estar aceitando uma tese que venho de
fendendo de que o Congresso Nacional deveria 
ter plenos poderes para acompanhar a aplicação 
orçamentária do País, e o Congresso ter a ação 
de ftscalização. Mas com toda a sua capacidade 
profissional e política de agir no momento ade
quado. E o Dr. Masato Yokota joga um pouco 
de responsabilidade para o Corigresso Nadonal, 
por ter aprovado o orçamento. Apenas se esquece 
de dizer que, naquela época, não podia emendar 
nem uma vírgula. 

o-sR. MASA TO YOKOTA - Eu reconheço. 

O SR. RELATOR (Jutahay Magalhães) - O 
CongréSsó não podia emendar nem uma vírgula. 
POr isso nós chegávamos. sempre àquela decisão: 
se não aprovarmos será pior para o Brasil, se 
aproVãrmOS-OãO -saoemos o que será execUtadO. 
Então, não pode_ríamos deixar o País sem-o orÇa· 
menta, mas também riãõ poderiamos aqui modi~ 
fic;<lr nada. Agora é o momento da Constituinte 
compreender a necessidade de dar ao Coiigresso 
os poderes necessários. 

Mas, vemos aqui, eu tive· a oportunidade, uma 
vei de, conversando lá no setor de energia dos 
Estados, em uma época em-qUe havia uma precu
pa"Ção muito grande de fazer a unificação da área 
de energia nos Estados Unidos, que era muito 
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deversificada, muita gente mandava naquele se
tcii,muito5 orgãos tratavam da política energética 
e estava havendo uma luta entre o Executivo e 
o LegislatiVo _:_ porque lá o LeQ-iSI~Üvo t_em força 
-e alguns programas _de polttica energéti_ca que 
o Executivo tinha miindadõ ·para· o Legislativo, 
o Legislativo tinha devolvido, não aceitando, fa
zendo uma mudança total, enquanto o Executivo 
ficava na_preocupa_çãt? de que vários _órgãos esta~ 
viün mandando naquele setor e não havia um 
responsável para fazer a poUtica globaL Aqui nós 
temos, também, esse problema. Hoje, buscamos 
quem era o responsável pelas determinações do 

· setor r.le energia que vieram a ocasionar essas 
dificUldades. 

Hoje, já compreendemos, pelas demonstra
ções, depoimentos de todos que por aquí passa
ram, que houve um problema no setor de energia, 
em decorrência das ordens emanadas para que 
o setor se endividasse e mantivesse esse retomo 
normaL V. EX' vem me "falar isso, qu_t; é o DNAE 
quem determina as tarifas. Então, todos os técni
~o_s _dizem que as tarifas devem dar um retomo 
de 10 a 12%, para que a empreSa tenha condições 
de novos investimentos, os investimentos neces
sários. Es.tava _a empresa vivendo à base de 2 
ou 3% acimã. _das tarifas e não "tendo, portanto, 
um rendimento real. E essas dificuldades determi
naram, então, buscar recursos de outra forma." 
Outros tipos de determinaçõ_es_ induziram a que 
fos-se prejudicial à política, como um todo, da 
Eletrobrás. 
_Mas aSsim, em-um-caso esPecífico, V, Ex', Dr. 

YOkota, como Diretor Financeiro da Eletrobrás, 
no seu período de administr~ão da Eletrobrás, 
quais os cantatas, de que ordem e de que natureza 
eram os seus cantatas, por exemplo, com o Con
selho Nacional de Energia? Havia alguma ordem 
hierárquica em determinação de _uma política de 
energia, partido do Conselho Nacional de Energia, 
ou não? 

O SR. MASA TO YOKOTA- Não. O meu rela
cionamento com o Conselho Nacional de Energia 
nunca aconteceu. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Porque 
não existia o Conselho. 

OSR.MASATOYOKOTA-Não, existia o Con
selho, ele estava implantado. BaSiCamehte; eu di· 
ria que as grandes decisões envolvidas no Conse
lho, naquela ocasião, eram a política de álcool 
e a política de petróleo. No meu caso, eu tinha 
muito relacionamento com o Ministro das Minas 
e Energia, por áecOrréncia natural de ser a Eletro
br_á,s uma empres_a: vjncuatada ao Minis~érlo das 
MíriáS-e Energia. Más eu, pessoalmente, nunca 
fui convidado nem convocado a pãrticipaf de uma 
reunião do COnselho Nacional de Energia. 

O SR. REIATQR (Jutahy Magalhães) - Mas, 
nã:pãpe'láda que passava-na Sua Di reteria, vinham 
aSsim determinações, ordens expressas do Con
selho, a respeito da política energética do País? 

- - --

O,SR.MASATOYOKOTA---:-NãQ,no_meuc_aso, 
especialmente, receber uma ·documentação do 
Conselho Nacional de Energia era fato em relação 
às diretrizes e eu poderia lhe dizer. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Da po-
Litica energética nada? · 

O SR. MASATO YOKOTA- Não. 
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O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) - Há 
uma graflde_repercussão o~ El~~r::otn~s. ç!.~. _1,1m 
contrato assin~ç!.Q Pelo Ministério da_s Mina_s e 
Energia para as-empresas, corno a Lumari,_e _0_1.!-. 
tras, de benefíciOs~ :;;erern.c;onc:edíd_os a subsídios 
à energia fornecida para essas empresas, Um-con
trato assinado na ~dmiliistração passada. 

Esse contrato trouxe benefícios Pe ordem políti
ca, administrativa e econômk:a para a Eletrobiás, 
ou trouxe prejuízos?_ E. s_e trouxe prejuízos ou qual
quer influência na viQ~ da Eletrobrás, se houve 
participação da Eletrobr.ãs_ n_~_elaboração de!ise 
contrato e nas negociações para que o mesmo 
fosse assinado? 

O SR. MASATO YOKOTA--: A sua pergunta 
envolve diversas questões relacionadas ao proble_
ma das empresas de alumínio. Quando fui eleito 
para a Eletrobrás, já estavam em andamento os 
dois grandes projetes de alumínio no Nordeste, 
já existia tQdo um programa de investimentos ne-
cessários em andamento para o atendimento da 
demanda de energia elétrica desses projetas de 
alumínio. O contrato com c~da uma_ de\as__se ba
seou em tarifas estabelecidas pelo Governo, A 
Eletrobrás não tinha participação no es_ta_b_eleci
mento da tarifa. Naturalmente, por serem grandes 
consumidores de energia elétris:a, a tarifa era mais 
baixa do que a tarifa de rornecimento para tensões 
não tão elevadas. Para quem _consome pouco, 
menos energia elétrica com tensão menor, a tarifa 
de energia, normalmente, é menor; aqueles que 
recebem tensões mais elevadas têm uma tarifa 
mais reduzida. 

Pelo fato de essas empresas receberem eD-ergia 
elétrica em tensões bastante elevadas, é natural 
que elas tenham uma tarifa mais reduzida. No -
entanto, existe legislação, portarias específicas e 
contratos não negociados pela Eletrobrás. Não 
era a Eletrobrás que fazia essa negociação e nem 
estabelecia o nível de tarifa de cada uma dessas 
empresas; isto era estabelecido pelo Dt'fAE. Te
mos conhecimento, e tínhamos conhecimento na 
ocasião, de que a tarifa, para essas duas grandes 
consumidoras de energia elétrlca, era inferior às 
demais tarifas. 

O SR. RE!.ATOR (Jutahy Magalhães)- Anali
sando o setor financeiro da Eletrobrás, esseS con
tratos traziam benefícios, faiiáiTI-se neceSSários 
para a vida da Elet:robrás e para a c::onveniência 
do País, ou esses contratos prejudicavam ~y_o)_!: 
tica energética do País. tfra-riào recursos que -pode~ 
riam ser melhor aplicados em outras áreas? 

OSRMASATOYOKOTA-Çonfessoqueexis
tem duas grandes correntes dentro do setor de 
energia elétrica a respeito desta colocação f~ita 
pelo Sr. Relator. 

Existem_ os participantes _do setor elétrlc9 que 
gostariam de vê-lo exclusivamente voltado para 
a chamada demanda tradicional do setor: o .crt.en
dimento da população, vamos dizer, de energia 
residencial, atendimento do comerc;_j<;:~L_ atendi
mento das indústrias não intensivas no consumo 
da energia elétrlca; e existem pessoa,s que defen
dem a necessidade de que ·a Pais aproveite as 
suas potencialidades, implantando indúsl;das_ alt;;~-_. 
mente intensivas no consurn_o de energia elêtr_ica 
e vendo o seu produto com a carga de energia 
elétrlca. Estas são duas çon:ent~.s que se distin
guem bem dentro do setor. 

A_ minh-a avali~ção pessoal é um pouco mais 
co_!!lplexa- do que ~ssa dl,lali®de._~a r:nedida em 
que p Govemo brasUeiro tomou. a deçisão de que 
tiriha __ r)eçessidade--:- isto, desde _a crise dO Petró~ 
leo -.de dar continuidade à importação de petró
iPO em OlY.eLbastante elevado, até que se intenstfi~ 
cassem os programas de prosPecção de petróleo 
no País, e, portanto, gastando divisas substantivas 
na importação __ de petróleo, ao mesmo tempo em 
que o Governo tomava a decisão de utilizar a 
poupança externa, mediante a contratação de em
préstimos externos, haveria a necessidade de se
rem implantados, no País, empreendimentos que 
tambêm _l_evassem à geração de divisas. porque 
importaçãõ, empréstimos externos, em divisas, 
só podem ser pagos mediante geração de divisas, 
seja por exportaçào de produtos, seja por utiliza~ 
ção de novos empréstimos, ou seja, operações 
contrcifàdas em moedas, que não a brasileira, têm 
que ser pagas pela geração dessas mesmas moe
das. 

Assim, à medida em que importávamos petró
leo em volumes expressivos, à rhedida em que 
contratávamos empréstimos externos, pelos 
q-uais tínhamos que fazer o pagamento da amorti~ 
zação~ porque, num detenninado momento, tem 
que se ·amortizar, havia necessidade de serem 
implantados projetas destinados à geração de di-
Visas. · 

Assim, parece--me que a implantação de proje
tos, que estivessem voltados para a geraçào de 
divisas, era uma decorrência de decisões anterio-
res tomadas peio Governo sobre a necessidade 
de importação em volume bastante elevado, de 
petróleo e de_ ç_ontratação de empréstimos exter~ nos: -- --·-=o-

Quanto à definição do nível tarifário, posso aftr~ 
mar"que era "adequado ou inadequado. 

~ Ô SR.- RELATOR (J~tahy Magalhães) - No 
mÕdeiO e_xportador, teríamos que dai.i-aião a es- -
sas considerações. GoStaria de saber, no setor 
específico da Eletrobrás, pensando neste modelO 
exportador; se seria conveniente para a política 
de energia do País, dentro dessas preocupações 
de exportação- temos também mais uma expor
tação de ene_rgía, porque a exp-ortação de alumi
nio é praticamente a exportação de energia -, 
estaria o País capacitado a exportar a sua energia 
ou o País precisaria da ~ua energia, da sua produ
ção, de sua capacidade geradora ser aproveitada 
no próprio Pais e não na exportação de produtos 
que representasse exportação de energia? 

O SR. MA$ATO YOKQTA - $obre o ponto 
de vista da,adrnin_istração financeira da Eletrobrâs, 
~_videntemente,- o fomecimerto de grande de 
qUantidade de energia elétrica, a uma tanla menor 
do que as demais, ela causou _dificuldades; a re~ 
muneraçãtrglobal do setor poderia ser mais eleva
da se não se estivesse atendendo projetas dessa 
natureza, grandes consumidores de energia elétri~ 
ca. No entanto, eu separaria, na época da minha 
gestão, dois momentos. Houve um_ momento, s.e 
não me engano, em tomo de 1981 e 1982, em-
que se e,sta_vçt realizafldo projetas de investimentos 
considerados absolutamente imprescindíveis, 
mas em função da queda do crescimento econô
mtcó do Pais, nõs vimos eni um determinadO 
momento c::Om uma capacidade de oferta_ de ener
gi~ elétrica superior ou de programação de oferta 
de energia e tétrica inferior ao que seria a demanda 

de. energia.e_létrica.que estava projetada; em fun· 
ção disso, foram feitos alguns ajustamentos na. 
p~ogramação e, inclusive, dilatadoS os prazos de 
atendimento. Logo em seguida, nós tivemos uma 
inversão da: cwva, e eu me_n_cto.naria um dado 
que s.empre foi colocado a minha consideração, 
e_ eu, particularmente, pensava muito sobre ele, 
é de que tradiçiQn"!imente, no Brasi!, a relação 
crescimento de consum.o de energia elétrica em 
relação ao cresdmento -do ~~~~U:!ra uma relaÇão 
não sou economi$~ -, mas alguns economistas 
utilizavam para efeito d~ medir a taxa de cresci
mento do PlB,_erigu_~nto OS dados não estivessem 
disponíveis, verificar 6 crescimento da demanda 
de energia elétrica e dividir por 1.2 para verificar 
qual era a taxa de cresç_imento do PIB, aí fazer 
a estimativa da taxa de crescimeÍ1to do PlB. No 
entanto, a partir de um determinado momento, 
esta relação começou a se alterar significativa
mente, -tendo chegado para periodos médios de 
3 anos -porque- para obServar um dado de 1 
ano, só ela é um pouco falsa-, para taxas médias 
de 3 anos, ela chegou à faixa de uma relação 
de 22; então, se alterando significativamente de 
1.2 para 2.2. Evidentemente uma aheração signifi
cativa dessa natJ,Jçeza, dentro da estrutura de con
sumo da energia elétrica, em função da taxa de 
desenvolvimento do País, acabou gerando inúme
ras dificUldades de financiamento do próprio se
ter. Afora isso, aqueles outros setores meneio- , 
nados de redução da tarira real., redução dos valo
res alocados no setor, h,id6 -isSo aCabou se trans
for:mando em u_m problema muito mais grave. 
Mas ~ssa _alteração da estrutura de demanda 
aconteceu, fundamentalmente, pela implantação 
de grandes consumidores. Então, naturalmente, 
se não se contasse corri r~yrsos adequados para 
o financiamento dos projetas destinados à gera
ção de energia e1étrfca, pãra atendimento dos 
grandes consumidores o ponto de estrangula
mento seria natural que aparecesse, e _acabou 
aparecendo. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Mu
dando um pouco da linha de rac:iocínio, voltando 
para outro assunto, eu gostaria de saber se, no 
seu período, ou em periodo anterior, que seja 
do conhecimento da área financeira da Eletro
brás, se foram destinados recursos do setor de 
energia da Eletrobrás, para a construção de pro
grama nuclear [taipu? E quais foram os beneffcfos 
económicos e sociais advindes deste projeto. 

O SR. MASATO YOKOTA- Corn relação, ini
cialmente, ao programa nuclear, a participaÇão 
do setor de en-ergia eJétrica do grupo Eletrobrás 
no financiamento das usinas nucleares, realmen
te, atingiu uma proporção bastante baixa do volu
me de investimentos total do setor _nuclear; no 
entanto, é fácil de se c:Onc;lu.ir _que_ se o Governo 
destinava recursos para o programa ri.uclear, natu· 
ralmente, dentro das limitações globais de recur
sos, esse dinheiro estava sendo subtr~do de al
gum outro setor; e, evidentemente, talvez tenha 
sido essa uma das razões- e não poderia afirmâr 
categoricamente -, mas talvez tenha sido essa 
uma das razões pelas quais se reduzi1.,1 as dotações 
orçamentárias da União, para o setor elêtrico, te
nha dimin~ído, porque realmente o volume de 
investimentos para o setor nudear era um volume 
expressivo; se be:m que era do meu conhecimento 
que, fundamentalmente, era realizado por em~ 
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préstimos externos. No ent._anto, em um-determi
nado momento da nossa gestão, foi também ne-· 
gociado com a Nudebrás e foi baixada uma legis
lação específica de qüe-o-croVêrho Federal reem
bolsaria a Eletrobrás de todos os gastos que Fur
nas, até então, tivesse realizado para o financia
mento do programa das usinas nucleares; e ficou 
estabelecido que o nível de participação do setor 
elétrico, para o programa nuclear, seria no_ máxi
mo equivalente ao· de uma usina hidrelétrica do 
mesmo porte e das mesmas-condições. Portanto, 
a participação do seta r elétrico ficol,l __r_eduzida ou 
mantida dentro de uma equivalência a uma usina 
hidrelétrica da mesma natureza. No entanto, é 
verdade que o GOvernO investiu no setor-Jiüclear. 
Talvez daí, então, tenha decorrido a redução dos 
recurs_os para o setor elétrico. 

Com relação a ltaipu, é bastante natural que 
a EletrobráS aplicasse parte sUbstantiva dos seus 
recursos na _Usina Hid_relétrica de ltaipu, porque 
a usina era o principal projeto desenvolvido nas 
regiões Sul e Sudeste para a geração de energia 
elétrica; os programas feitos, que anteriormenté 
eram feitos pela Copel, eram anteriormente feitos 
pela Companhia EnerQética de-saõ Paulo, foram 
reduzidos em função dO inve~timentQ no projeto 
da Usina Hidrelétrica de ltaipu, que era realmente 
o principal projeto de geração de energia elétrica 
nas regiões Sul ~ Sudeste; a EJetrobrás realmente 
financiou parte substantiva dos investimentos de 
ltaipu, e eram investimentos destinados à geração 
de energia elétrica. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Na ad
ministração de V. 5' já havia O problema levantado 
aqui pelo Dr. Mario Behring, e que também uma 
outra razão das dificuldades do setor de energia, 
principalmente da época atua~ é decorrente da 
não transferência de recursos das companhias 
estaduais, e parece que essa rese!Va global de 
garantia, que é a equalização _e a socialização dos 
prejuízos; então queria saber se na época de V. 
5' já existia essa dificuldade de transferência_ por 
parte das empresas mais capacitadas de atender 
as necessidades das empresas mais deficitárias? -

O SR. MASATO YOKOTA - Havlã sim, em 
nível bastante elevado. Chegamos a ter algumas 
empresas que além da não liquidação dessas co
tas relativas à reserva global de reversão, e reserva 
global de garantia, chegavam a não fazer o paga
mento das faturas de energia elétrica, e, por exem
plo, eu poderia citar que naquela ocasião nós 
tínhamos problema com a Companhia C3 E, que 
é a Companhia Concessionária de Energia Elé
trica do Rio Grande do Sul, e tivemos também 
problemas com a CELESC, 'qiJé é a· Concessjo
nária de Energia Elétrica no Estado de Santa Cata
rina. Esses problemas existiam sim, porque a crise 
financeira que afetava o setor era bastante genera
lizada. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) - Seriá 
essa uma das razões das dificuldades de recursos 
para o setor de energia elétrica? 

O SR~ MP\SATO YOKOTA- COmo_ essas errl~ 
presas fazem parte -do próprio setor; as dificulw 
dades das concesslonártas estaduais eram dificul
dades do próprio setoi"; c:fU.er dizer, a não transfe
rência desses recursos para as reseJVaS do Gover
no Federal, que eram ãdminiStradas pela Eletro-

brás, gerou problema$_ bastante elevados na ad
rninistraçãQ_ finahcelra qa. E;letrobrás. 

O SR. REIA TOR (Jutahy Magalhães)- Última 
pergunta desta fase: a Eletrobrás já foi utilizada 
como captadora de recursos para fins de fecha
mento do balanço de pagamentos do País? 

O SR. MASATO YOKOTA- Eu- diria que sim, 
na medida em que se estabeleceram limites bas
tarlte elevados de contratação de empréStiinos 
externos para a EJetrobrás, pelo fato de que a 
emp_resa, em seu programa de investimentos, ti
nha boa aceitação no mercado internadon81. Tí
r:Utamos que viabilizar os reCursos que estavam 
orçamentados Para a Eleirobrás. De maneira que 
fomos em busca dessas operações externas, eu 
diria que realizamos as operações que permitiriam 
tocar o programa de investimentos. 

Como o dinheiro recebido pela Eletrobrás eram 
os cruzeiros equivalentes, a entrada das divisas 
propiciava o adequado fechamento do balanço 
de pagamentos, porque a Eletrobrás não utilizava 
divisas externas, ela captava os recursos externos 
que eram utilizados pelo Banco Central e a Eletro
brás recebia os cruzeiros equivalentes a essas 
operações. Os nóSSõs gastos eram substantiva
mente, exceto o pagamento do serviço da divida 
eXterna, existia sempre saldo positivo, e utilizáva
mOS os crUzeiros para efeito de investimentos e 
gastos internos do País. 

Como a erttráda dessas _divisas é um dos itens 
dó balanço de pagamentos, eu afirmaria que a 
captação de recursos externos pela EJetrobrás be
neficiou o balanço de pagamentos do País. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- Como 
complementação dessa_ última pergunta, V. S' po
deria me dizer, mais ou menos, ou dar uma idéia 
do custo financeiro dessa captação de recursos, 
no momento atual e o que isso representa percen
t.!!al_Jilente em relação _ao orçamento da Eletro-
bráS? -

O SR. MASA TO YOKOT A - A maioria das 
operações contratadas, não s6 Pela Eletrobrás, 
mas por outras empresas do País, eram baseadas 
tanto no prime rate quanto no llbor. A prime 
rate é a taxa americana e o llbor é a taxa estabe
lecida em Londres e, portanto, elas são viáveis, 
dePendendo do momento. 

Houve momento em que essas taxas estavam 
extremamente baixas, em torno da ordem de 7%; 
houve momentos conhecidos- durante a nossa 
gestão - em que a taxa Jibor atingiu 20% ao 
anO. Ue-qualquer mane irá a negociação que fa· 
ziãmOS era sobre o chamado spread, que é uma 
taxa inclusive aceita e registrada no Banco Central. 
Elas também variavam em decorrência da situa
ção econômica do País. De maneira que o que 
eleS repreSentam hoje, em tern1os de custo, signi· 
ficá~ a· taXa média que o Brasil paga em spread 
da dívida externa . 

. O setor de energia elétrica sempre teve uma 
participação expressiVa dentro da dívida externa 
brasileira. Acredito que hoje deva estar mais ou 
menos de 15 a 1 7% a participação do setor elétri
cO fiO total da dívida externa brasüeira. Mas ela 
representa a média- do que o Brasil tem. 

No momento __ em que a taxa básica de juros, 
seja a prime rate seja a Hbor, assumiu propor
ções de 20% ao ano, como efetivamente aconte
ceu, a participação dos encargos financeiros den-
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tro .do orçamento da Eletrobrás se transformou 
numa participação extremamente pesada e one
rosa. Mas isso em decorrênCia da evolução dP 
mercado monetário intemacion.;ll. 

Hoje, não estou atualizã:do a respeitO dos dados, 
mas a somatória, pelo menos no meu Último ano 
de gestão, que foi no fim de _1984, do selViço 
da dívida, o pagamento de juros, mais o principal, 
seja de empréstimos em moeda, seja e(O_financia
mento ~e equipamentos, acredito que deverá atin
gir a uns 2 b1lhões e meio de dólares. Não sei 
dizer exatamente, porque não tenho o orçamento 
atualizado da Eletrobrás, mas era um valor expres
sivo. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Agra
deço aos dois depoentes as informações presta
das, e deixo aqui para os meus colegas fazerem 
as indagações e ajudarem o Relator na pesquisa 
dos dados necessários ao nosso Relatório. 

O SR. PREsJDEN.TE _(José Agripino) :....__ Con-_ 
c~do ª palavra ao Senador Dirc_eu Cªrnelro. 

O SR. DIRCEU CARNEJRO - Desejo cumpri
mentar o Presidente, os depoentes e os Senado
res. Gostaria de indagar- e acho que essa inda
gação se dirige mais especificamente ão Dr. Maw 
sato Yokota - sobre os percentuais de cresci
mento da demanda do nosso País no setor ene_r
gético, num determinado tempo e qual esse tem
po que mais ou menos se planeja ou se visualiza 
na futuro? _Quais as regíões· de maior demand~ 
futura que se prevê e quais os mecanismos de 
utilização para sincronizar as variações do cresci
mento com essa oferta de energia necessária? 

O SR. MASATO YOKOTA - Eu colocaria a 
questão da seguinte forma: houve um momento 
dem1977, em que, como mencionei, a relação 
na taxa de crescimento de demanda de energia 
elétrica, em relação ao crescimento do PIB, era 
de 1 ,2. Depois ela foi crescendo muito rapida
mente, ao ponto de, em um ano, em 1981, onde 
tivemos taxa negativa do PIB, a demanda de ener
gia elétrica ter crescido- na ordem de 8%. lsto 
apresenta uma relação extremamente elevada. 

De qualquer maneira, os cálculos, os números, 
os índices que mencionei foram sempre de uma 
taxa de 3 em 3 anos e rião de taxas de um ano 
só para, evidentemente, tirar essas distorções. Ela 
ch~g()u, em determinados momentos, no triênio 
81, 82 e 83, que foram os dados mais recentes 
que acompanhei, a uma relação, não estou bem 
lembrado, entre 1.8 a 22, mas, de qualquer forma, 
é uma taxa de cresciméhto extremamente eleva
da, é uma relação extremamente elevada. -

Eu -diria que é uma opção da sociedade. O 
nível de eletrificaç:ão da socieâade, para a manu
tenção de taxas expressivas dessa natureza, envol
ve sacrifícios em outras áreas, porque se o cresci
mento do PIB -vamos admitir um crescimento 
razoável para o futuro - for da ordem média 
de 5%, como tem sido mencionado pelas autOri
dades, para a projeção dos 4 anos fUturOs, se 
tivermos uma relação de 2, nesse índice de 5%_, 
vamos crescer 10% ao ano. 

Para crescer 10% ao a rio com o PIB a 5% 
ao ano, a sociedade tem que se dispor a investir 
mais no s_etor energético e a reduzir o investi
mento em Outras áfeas, uma vez que a nossa 
capacidade de alterar significativamente a taxa 
de poupança do País- que chegou a 25%, em 
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determinados momentos favoráveis, e depols se 
reduziu a 15%, hoje anda na casa dos 17 a 
18% - para atender a uma relação dE:_ssa na.tu
reza, sem alterar significativamente a taXa de pou
pança interna, é preciso renundar a uma série 
de investimentos em outros setores. Evidente
mente que é uma decisão de toda a .-?Qciedade, 
abrir mão de uma taxa de eletriflcasão d~sse por
te. 

Por outro lado, nos momentos favClràveis, a taxa 
de poupança externa chegou a 4 ou 5%. Mais 
recentemente, di_ante da cds_e: i.nt~macional e _com 
o problema do balanço c;te_ pagamento _que o 
Brasil enfrentou, a taxa de poupança externa se 
transformou em taxa negativa, que nos leva à 
verificação de que a taxa de poupança total do 
País, portanto, a formação bruta de capital fixo, 
se reduziu proporc:ionalmente, ao PIB de maneira 
extremamante expressiva. 

A manutenção de taxas elevadas por demanda 
de energia elétrica é dependente da capacidade 
do País de fazer aumentar a sLia taxa de poupança 
total, seja pelo aumento da taxa de poupança 
interna, seja pela utilização de poupança externa 
e de abrir mão de investimentos em outros seto
res, para que o setor elétrico venha a receber 
os recursos necessários para os seus investimen
tos. Se iss:o é oU não razoável não me cabe analisar 
ou dar a minha opinião, pois ela não iría pesar, 
eu acho que é uma decfsão da sociectéld_e. ___ _ 

Nos últimos planos que eu verifiquei as regiões 
brasileiras com maíor taxa de crescimento eram, 
naturalmente, a Norte e a _N_ordeste, não só em 
decorrência dos projetes de grandes consumi
dores intensivos de energia elétrica, mas também 
peJo nível de eletrificaç:ão que está aconte<:endo 
nessas duas regiões, e como o nível de eletrifi
cação anterior era muito baixo, os investimentos 
realizados geram uma taxa de crescimento; s~ 
a base é pequena, o crescimento em taxas propor
cionalmente mais elevadas é obtido mediante um 
certo volume de investimento que não precisa 
ser muito expressivo. Na projeç:ão, as taxas de 
crescimento das regiões Norte e Nordeste são 
mais expressivas. 

O SR. RElATOR (JutahyMogalhães) -Sr. Pre
sidente, antes de encerrar, eu gostaria de fazer 
uma indagação mais específica ao Dr. Gonçalves, 
a respeito da Chesf. 

No seu período de coordenação, o setor econô- . 
mico-financeiro da CHESF, sentindo a falta de 
recursos, segundo informaç_Qes_ aqui prestadas 
nos depoimentos anteriores, sentindo que lhe fal
tavam recursos procurou, com todas as d_ifiCl,.ll~ 
dades, continuar as obras cMs de Itaparica. Isto 
fez <:om que a CHESF tivesse condições de prever 
as dificuldades que teria agora? A direçâo da 
CHESF pôde fazer a previsão da falta de energia, 
na Região Nordeste, em decorrência do atraso 
desse trabalho de itaparica? Teve condições de 
executar algum trabalho político, algum trabalho 
de pressão da parte do setor energétic:o lá daquela 
região, para evitar a falta de execução do crono
grama previsto das obras de Jtaparica e Xing6? 
Houve condições de ter uma idéia processual, 
documentada, de que houve pressão por parte 
da CHESF para que os recursos lhe fossem trans
feridos, porque senão have_ria falta de energia, 
provocando _um poss[vel racionamento? Houve 
previsão do futuro, na época, para estes proble
mas dos dias de hoje? 

O SR. EOMONT 8. GONÇALVES- Creio que 
Sim. r=-ace·ao_afjfavárhe_nto dã: -Situação de req.J.r
sos ful.ariC:e-irOS- dã CHESF e -leVando em conta 
o planejamentO-físLCci-ae ltapa:rica,·que já estava 
iniciado desde 1979. e um aparte de recursos 
muito incerto, face a situação e_coi'lÕiniC:a, ou ou
fr~S féi_f9Y~s:qüe ciU{MaSato já apreciou, a CHESF 
procurou, através dOs preSidentes. de então, fazer 
um esforçO jt.liito-às altas autoridades, inclusive 
aos. P?"Opríos. GOvemadcires dos Estados - e o 
senador Jpsé Agripino, aqui presente, nêsta épo
ca. era Gove_mador do Rio Grande do Norte, deve 
reCOrdar-se - e o então -Pri!sidente da CHESF, 
Dr. Rubens Costa, se- esforÇotrao mãxlmb para 
mOtivar o Nordeste todo e suas Lideranças mais 
representativas, no sentido de mobilizar o Gover
no Federal, de sensibili:z:ar as· altas autoridades 
da República:, ·a fim de que con_seguisse recursos 
para atender às mí'nimas necessidades da CHESF 
na contrução de ltapãrica,_ que era primordial, visto 
daquela época, para esse horizonte que estamos 
vivendo, inclusive para um horizonte futuro, o pro
blema ainda persiste. 

O Dr. RUbens Costa promoveu reuniões de Go
vernadores, não só em cantataS pes~ais, como 
nas próprias reuniões ç!a Sudene; mobilizou as 
autoridades' do Poder Executivo, o Ministro das 
Minas e Energia, muito inte_ressadà nO problema, 
todas as altas autoridades foi"am leVadas, .inclusive 
o Presidente da República. para ltaparica -no dia 
em que a empresa Mendes Júnior entrou nã obra; 
Ci Dr. Tancredo Neves, GOvem .. dor de M_inas~ Ge
rais, compareceu a ltaparfca, esteve em Paulo 
Afonso_ e f~ até um primoroso discurso no dia 
em que foi dado o nome da Usinã· dé Moxotó 
como Apolõnio Salles. Todo um trabalho foi feito, 
e.o que nós poderíamos fazer em termos de mobi
lização de opinião foi feito. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) - V. Ex' 
não falou do discurso primoroso do Governador 
José Agripino. (Risos.) Já cjue o Governador da 
Bahia não falou, S. Ex" falou pelo Governador 
da Sabia. 

A pergunta foi exat3inenl:e para saber no pé 
de quem a CHESF chorava. Vejo que o Dr. Yokota 
não teve coraç:âo mole para, através da Eletrobrás, 
alocar os recursos necessários. No pé de quem 
V. Ex!' chorou, Dr. Yokota? Porque uma manifes
tação desse tipo, da CHESF, deveria ser acompa
nhad.a de documentação demonstrativa das ne
cessidades, de uma previsão das dificuldades que 
adviriam para a região Nordeste - como V. Ex" 
mesmo disse, era a Região onde a demanda cres
cia mais rapidamente - então essa documen
tação deveria demonstrar que se os recursos não 
fossem alocados para aquela região, para a 
CHESF, nós teríamos as dificuldades que hoje 
estamos atravessando. V. Ex• como diretor da área 
fmanceira deveria também alertar, como acredito 
que tenha alertado. Por fsso pergunto: ao pé de 
quem V. & chorou, para que a CHESF fosse 
atendida nas suas necessidades? 

O SR. MASATO YOKOTA- Eu diria que a 
minha cbora_de_ira era contínu~, porque foi a única 
gestão da Eletrobrás em que o Diretor-Financeiro, 
apesar de toda a estrutura administrativa estar 
sediada no Rio de Janeiro, o Diretor-Financ:.eiro 
dedicava parte substantiva do seu tempo, e até 
residia em BrasJ1ia, para estar em constante can
tata com autOridades do setor de energia elétrica 

e .dP_ setor econômlco-fimmceiro, para consegufr 
viabilizar maiores recurs.Q,!i; o~.r ·conseguir viabilizar 
os rê cUrSos que oS o-rçamentos _ destio~dos ao 
setor de ene-rgia elétrlCa alocavam e estabeleciam, 
como metas de realização, e o nosso papel era 
ou-·cOnsegulr obter o maior volume de recursos 
globa"IOU Viabiliiar Os recursos alocados ao setor. 
Acredito que nisso nós não tenhamos sido tão 
ineficientes. É que a êonjunturá, realmerite, era 
bastante desfavorável. A área fínanceifa da E\etro
brás <:ompetia estabelecer um Orçamento global 
e verificar quais eram as disponibilidades e os 
valores alocáveis ao investime:nto, a destinação 
do investimento" por projeto não era uin item de 
coinpetêrida da áréa financeira da E\etrobrás e 
es:sa c:ornpetência s6 poderia ser feita, é até natu
ral que assim fosse, e jamais foi contestado por 
nós, justamente por considerarmos isso adequa
do à distribuição dos recursos de inve_stimento 
entre os diversos projetes era feita pela l>iretoria 
de Engenharia e Planejamento. De forma que o 
eventual não atendimento de um projeto, em be
nefício de outro, não era evidentemente uma 
questão de minha competênCia. 

O SR. RELATOR (Jutahy Moga/hã~s) ~A inda
gação não é tanto de marcar comp-etência do 
se,tor ,financeiro, mas é de: ter IJma idéia da docu
mentação que foi apresentada à Eletrobrás advin
da da CHESF, de uma previsão dos fatos_ que 
poderiam ocorrer <:om a falta de recursos. 

Q~SR_._-~10 YOKOTA- Essa documen
taÇão se- encontra toda arqUivadã. na Efetrobrâs 
e_realmente_nós [ecebíamos uma quantidade de 
infofrn_a_çPes bastante elevada; a demanda de re
cursos mencionados pelo Dr. Egmont Gonçalves 
é realmente verdadeira, essa pressão existia e na 
parte de investimentos toda _essa documentação 
era entregue à área t:J.e _en~nharia e planejamento 
para que ela f~:z:esse a aloCação de re-cursos por 
cada um desses projetes, Provavelmente, então,. 
a documentação a que V. EX' se refere, se encon
tra arquivada junto à Eletrobrás, à Diretoria de 
Engenharia e Planejamento e não junto à diretoria 
económico-financeira, mas, de qualquer forma, 
sou testemunho da pressão bastante elevada que 
foi feita pela CHESF para que fõSsérii\ilãbilii:ados 
maiores recursos ao atendimento do seu progra
ma de investimentos e transmitimos na ocasião 
essas preocupações para as áreas que decidiam 
sobre o orçamento da Eletrobrás, e isto também 
deve se encontrar arquivada na empresa. 

O SR. RElATOR (Jutahy Mogolhães)-Sr. Pre
sfdente, vou fazer chegar às mãos de V. Ex' o 
Oficio n9 12, de 1987, da CPl de Energia Elétrica, 
dirigido ao Dr. Mário Bhering, que diz o seguinte: 

llmo. Sr. 
Dr. Márío Penna Bhering 
MD. Presidente das Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. - Efetrobrás 
Av. Presidente Vargas, 642 - 49 andar 
Rio de Janeiro - RJ 

Sr. Presidente, 
Nci qualidade de Relator da Comissão Parla
mentar de Inquérito que investiga as causas 
do racionamento de energia elétrica no Nor~ 
deste;-tendo em vista a necessidade da pres
tação de alguns esdaredmeiltos adicionais, 
além dos que V. 5' já prestou em seu valioso 
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depoimento nesta CPI, sõliclto que for_neça 
as s_eguintes informações complementares: 

l-qual o número de operações de em· 
préstimos externos realizad<Js pela Eletro
brás, seu montante e as compras vinçuladas 
a esses empréstimos, nos últimos 12 (doze) 
anos?; 

2 -em relação à informação soUdfada no 
item anterior, deve ela discriminar o material 
comprado, valores respectivos, finalidade_es.
pecífica, época de aquisição do referido ma
terial, se já foi utilizado ou quando o será, 
onde se encontr<) o materi~l ainda não-uti
lizado e se há deterioração ou sua impresta
bilidade atual, quanto já pagamos de juros 
sobre os empréstimos externos ou quanto 
ainda pagaremos de juros; 

3 ._por quem foram autorizados os em
préstimos referidos no item 1 acima, meneie;>-_ 
nando todas as a.utorlç:lades do setÇ>r de enerM 
gia e da área econômlca do Governo. responM 
sáveis pelos respectivos atos autorizatlvos; 
4- com referência ao caso de Três Ir

mãos, revelado em entrevista à televisão pelo 
atual Ministro do Planejamento, quando afir
mou que foram comprados 8 geradores e 
somente 3 ou 4 serão utilizados, prestar infor
mações detalhadas desse caso, esclarecen
do quanto estamos pagando de juros sobre 
isto; 

5-segundo V. S•, em seu depoimento 
nesta CPJ, algumas empresas concessioná
rias do setor _elétrico não estão recolhendo 
a quota relativa à Reserva Glo.Pi!l de Garantia 

- RGG (Fundo de Compesação) sobre o 
que desejo saber quais são essas empresas, 
desde quaÍ1do não recolhem e qual o valor 
atual do débito. -

Na expectativa de uma resposta, a mais 
_urgente possível àS qüestões aqui formuladas 
tendo em vista a elaboração de meu Relat& 
rio, aproveito o enséjo para registrar minhas 
expressões de apreço e consideração a 
V. S• 

"'Senador: Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Agripino)- Eu per
gunto ao Sena,dor se já foi expedido. A Presidência 
vai tomar providências no sentido de fazer chegar 
ao destinatário para que, no menor espaço de 
tempo possível, as respostas venham para que 
possamos concluir os nos.sos trabalhos. 

Desejo encerrar esta sessão e testemunhar co
mo foi cttado pelo Dr. Egmont Bastos Gonçalves 
o _esforço que a Chesf no momento fez, no sentido 
de evitar a paralisação das obras, e, naquela épo
ca, o que se avizinhava era a para1isação total 
das obras de _ltaparica e por iniciativa conjunta 
da Presidência da Chesf e da sua d.iretoria e dos 
Governadores dos Estados do Nordeste foi feito 
um movimento, numa reunião da Sudene, em 
que se exigiu praticamente do Governo Federal 
a aloçação de recursos para que a obra prosse
guisse, prosseguiu é verdade, a ritmo que deixa 
multo a desejar, eu também preciso registrar isso 
aquí. 

_Desejo agradecer os depoimentos substancio
sps_-@_t)r. E~;imont B~tos Gonçalves, do Dr. ex-
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Diretor Econôinico Financeiro da Cbe_sf, e ao_Dr. 
Masato Yokota, igualmente ex-Diretor Econô
mico e Ftnanceiro da E]etrobrás que prestaram 
aqui informações valiosas que evidentemente vão 
ajudar a fazer um juízo perfeito, raciona], ponde
rado, sobre as razões determinantes_ do raciona
mento de energia pelo qual passa hoje o Nordeste, 
e que assombram o Brasil como um todo. 

Tendo em visita os depoimentos aqui prestados 
pelo Presidente da Eletrobrás, e mesmo pelo Pre
sidente da Eletronorte e da Chesf. 

Tenho a 'impressão, Srs. Senadores que esta
mos-chegando ao final dos depoimentos, e julgo 
que para completar os nossos trabalhos, a par 
das respostas que deverão vir de parte do Sr. 
Presidente da Eletrobrás, de que deyeremQS_ainda 
ouvir os Srs. Ministros da Irrigação e das. Minas 
e Energia. 

A Presidência diligenciará no sentido de con
tactar S, ~. e marcará a data, tendo em vista 
compatibilizar a agenda dos Srs. Senadores com 
a agenda dos Srs. Ministros e em prazo hábil mar
cará a próxima reunião que espero poder rea1i
zar-se na próxima semana, com a convocação 
do Sr. Ministro da Irrigação ou do Sr. Ministro 
das Minas e Energia. 

Agradecem'!s mais uma vez a presença dos 
Srs, Seriadores e dos Srs. ex~diretores e declaro 
encerrada a reunião. 

(Encerra-se tr reunião às 16 horas e 50 
rrUnutos.) -
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.-----SENADO FEDERAL 
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 42, inciso .VI, da Constituição, e eu, 

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 164, DE 1987 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em Cz$ 
11.405.766.900,00 (onze bUhões, quatrocentos e cinco mUhões, setecentos e sessenta e seis 
mU e novecentos cnizados) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I' É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros dos itens 
li, III e N do artigo 2• da Resolução n• 62, dé vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e cinco com 
as alterações da Resolução n• 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, ambas do Senado Federal, 
de modo a permitir o registro de uma emissão de 36.730.000 Obrigações do Tesouro ao·Estado do Rio de Janeiro 
- Tipo Reajustável (ORTRJ), equivalente a Cz$ 11.405.766.900,00 (onze bilhões, qiiatrocentos e cinco milhões, 
setecentos e sessenta e seis mil e novecentos cruzados) considerado o valor nominal do titulo de Ci$ 310,53 vigente 
em junho de 1987, destinado ao financiamento parcial do seu déficit corrente do presente exerci cio, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Arl 2• Esta re5olução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1987- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(*) - Republicado por haver saído com omissão, h o DCN (Seção II), de g. 1 0·87. 

l--ATA DA 69• SESSÃO, EM 19 DE 
O«TOBRO DE 1987 

1.1-ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 

_1.2.1- Leitura de projetos 

- Projet~ de Lei do Senado n<> 35/87, de 
autoria do Senador Fernando Henrique Ca~ 

SUMÁRIO 
doso;_(lue dispõe sobre o ensino obrigatório 
da língua espanhOla nos estabelecimentos de-
primeiro-giau. - -

-Projeto de Lei do Senado n9 36/87, de, 
autoria do Senador Jamil Hadclad, que revoga 
a Lei n? 4.611, de 2 de abril de 1965, que 
mociiffcà as nori'rii!is prOcessuais dos crimes 

previstos nos artigos 121, parágrafo 39 , e 129, 
parágrafo 69, do Código Penal. 

1.2.2- Comunicações 

-Da Uderança do PFL, referente a substi
tuição de membros na Comissão Mista de Or
çamento.-
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
· Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
piretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor ln~ustrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

-Do Senador Albano Franco de que se 
ausentará do Pais. 

1.2.3 -Comunicações da Presld~da 

-Deferimento dos Requerimentos n~s 160 
e 161/87, dos Senador_es_DivaJdo Suruagy e 
Meira Filho, lidos na reunião de 15 do corrente. 
Publicação, ainda, das comunicações de au
sência do País, encaminhaçlas à Mesa, pelos 
referidos Senadores. 

-Republicação da Resolução n" 164/87, 
relativa à elevação do montante da dívida con
solidada do Estado do Rio de Janeiro, em 
de<::orrência de inexatidão material resultante 
de omissão. -_, 

-Recebimento das Mensagens n~ 219 a 
227/87 (n•s 342 a 351/87, na origem), pelas 
quais o Senhor Presidente da República, soli
cita autorização para que as Prefeituras Muni
cipais de Cuiabá-MT, Morro do Otapéu-BA, 
Tefé-AM, Blrigüi-SP, São Miguel do Oeste-S? 
e ltabuna-BA. possam contratar operações de 
crédito, para os fins que especificam. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR MliRJO MAIA - Greve dos fun· 
cionários do Banco Central. 

SENADOR ALMIR GABRIEL- Dia do Mé· 
dic:o. 

SENADOR POMPEU DE SOOSA- Mono
pólio da Petrobrás. T ent.ativa de eliminação 
dos povos indígenas no Norte do País. 

SENADOR IRAM SARAIVA -Acidente Nu
clear em Goiânia. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Requerimento n9 52, de 1987, de autoria 
do Senador Roberto Campos, solicitando, nos 
termos do art. 367 do R~girnento fntemo, o 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n"134, de 1983, de sua autoria, que estabelece_ 
a livre negociação salarial e dá outras provi
dências. Aprovado. 

Requerimento nç 53, de 1987, de autori~ 
do Senador, Roberto campos, soildtando, nos 
termos do art. 367 dq Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 

j 
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n"J~e;, de 1983, de sua autoria, que cria con
trã.to~ __ de l;rabalho simplificados para facilitar 
novos empregos. Aprovado. 

Requerimento no 54, de_1987, d~ autoria 
do Senador Roberto Cainpos, solicitando, nos 
termos do art. 367 do Regimento Interno, o 

-desarquivarnento do Projeto de Lei dC? S~ado 
n" 136, de 1983; de sua autoria, que autoriza 
a delegação de atividade de previdência social 
em empresas privadas. Aprovado. 

Requerimento n9 55, de 1987, de autoria 
do Senador Roberto Campos, solicitando, nos 

-- termos. do art. 3~ do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de LeLdo. Senadq __ 
n"'137, de 1983, de sua autoria, que cria, nas 
empresas privadas, como alternativa a dispen
sa de empregados, disponibilidade remune-: 
rada e dá oUtras providências. Aprovado. 

_ R~uerim~nto no 56, de 1987, de autoria 
do Senador Roberto Campos, solicltanâõ,-nos
termos do art. 367 do_ Regimento Interno, o __ 
deSãrquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n" 140, de 1983, de sua autoria, que favorece 
as aposentadorias e_ª--renovaçâ9 de quadros. 
Aprovado. 

Requerimento n" 159, de 1987, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, solicitando, no$ 

-termOs do art. 76, do Regimento Interno, a 
compOsição de uma comissão especial, for
mada por 5 (cinco) membros, de preferência 
diplomados em rnedi_çina, para, no prazo de 
30 (trinta) dias, realizar eStudos e levantamen
tos sobre ·as ocorrências recentemente verifi
cadas em Goiânia, relativas à contaminação 
de pessoas por substâncias radioativas. (Após 
parecer favorável proferido pelo Senador 
Pon1peü. de Sousa usa dél- palavra no encami
nhamento de sua votação o Senador Iram Sa
ràiva, ficando a votação adiada pelo prazo 
de 48 hOras~ ilos termos do Requerimento 
n"--168187. do Senador Mauro Benevides. 

Projeto de Lei da Câm-ara n" 1 O, de 1987 
(n9 8.318186, na casa de _origem), que dispõe 
sóbre a eliminação de autos fipdos nos órgãos 
da Justiça- do Trabalho e dá outras providên
cias. Discu~_o encerrada, após parecer 

proferido pelo Senador Meira Filho, deveildo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 14, de 
!986 (n• 124/86, ria Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo de previdência 
soçial _entre o Governo da Repúblic~ Fede
ra!iv~ c:Jo Brasil e o_ Goye!!!_o_"da ~epública_tfelê
nica, c6ncltúdo em AtenaS~ a 12 de setembro 
de 1984. Discussão enceJTada, após Parecer 
da comis.são competente, devendo a votação 
ser feita na: sessão seguinte. 
Mens~gem n" 389, de 1986 (n9 554i86, na 

origem),-relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Cravinhos. Es-

- - tado de SãO P_aulg, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 3.494.069,60 (três mi
lhõeS, quatrocentos e noventa e quatro mil, 
sessenta e nove cruzados e sessenta centa
vos)..,Diseôssã.o encerrat;la do_ Projeto_ '!~_·Re
solução n' 171/87, oferecido pelo Senador Se
vero Gomes em parecer proferido nesta data, 
devendo a voJ:~çã9 .ser ~etta l')a prÓxima ~essão. 

Mensagem n9 -126, -de 1987-(no? 217/.87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a PrefeituraMunicipaJ de Belo Horizonte. 
Estãdo de Minas Gerais, a contratar operação 
de credito J)p_ valor çqrrespondente, em cruza
dos a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Na
ciona1- OTN. Discussão encenada do Pro
jeto de Resolução n° 172/87, OfereCido pelo 
·Senador Ronan Tito em parecer proferido nes
ta data, devendo a votação ser feita na próxima 
sessão. 

Mensagem n? 159, de 1987 (n9 273/~7, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado de Minas Gerais, 
a elevar, em caráter excepdonaJ e temporarip.
mente, o limite de endMdamento daquela Uni
dade federativa, a fim de que possa emitir títu
lgs..de_sua ~sponsabilidade, no montante de 
Cz$ 732.551232,00 (setecentos el>inta e dois 
milhões, quinhentos e cingüentã e um r_:r_1il, 
duzentos e trinta e doiS_C_ruiados). Discussão 
enceJTada do ProJeto de-Resolução n"173/87, 
oferecido pelo Se_nador Ronan Tito em pare
cer proferido nesta data, devendo a votação 
ser Feita na próxima sessão. 
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Mensagem n? 183, de _1987 (ri~-284/87, ria· 
origem), relativa à proposta para que seja auto~ 
rizada a Prefeitura Municipal de Várzea da Pal
,ma, Estado de Minas Gerais, ÇI contratar opera
ção de crédito no valor equivalente, em cruza
dos, a 13.533,83 Obrigações do Te~ouró Na
donal-OTN. Discussão encem~da do Pro

jetO de Resolução no 174/87, oferecido pelo 
Senador Rooan_Tito em parecer proferido nes
ta data, devendo a votação ser feita na próxima 
sessão. 

Mensagem n? 197, de 1987 (n9JQ6/87, na 
·origem), relativa à ptoposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
da Lapa, Estado da.5ahia, ~C~<intratar opera
ção de ·crédito no valor correspon-dente, em 
cruzados, a 31 .954,89 Obrigações do Tesouro 
Nacio11al -:- OTN._ Discussão encenada do 
Projeto de Resolução n~ )75/87, oferecido pelo 
Sena.d9r (ram Saraiva em parecer proferido 
nesta data, dev~ndo a "(Ot<Jç~o ser feita na pró
xima sessão. 

Mensagem n• 203, de 1987 (n• 313187, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de São Félix dp_ 
Piauí, Estado do Piauí, a contratar_ operação 
de crédito no valor_ corrf!sp~:mdei1iE;-em c~
dos, a 5.692,16 Obrig~çõ~s ~Õ _ J" eso~IQ. tt~~
cional- OTN. Discussão encermda do Pro
jeto de Resolução n~' 176/87; oferecido ·pelo 
Senador Nabor Júnior em parecer proferido 

DIÁRIO DO CONGR!õSSO NACIONAL (Seção 11) 

ryesta <!ata, devendo a votação ser feita na Pró-. -
_x.iJ:na sessão. _ 

OfíciO ó1"S/4l',de 1987 _(n° 150/87, na·on~- · · 
gem), relativo à proposta para que seja retifi
cada a Resolução n1 14, de 1987, que auto: 
rizou a Prefeitura Municipal de Estrela, Estado 
do Rio Grande do Sul, a contratar operaçãO 
de crêdito no y<:Uor de Cz$ 6.90622:8,0(_) (s_ei~· 
milhões, novecentos e_ seis mil, duzentos e_ 
vinte e .O_ito cJJJZâdÕs). DIS-cussão encerradà 
do Projeto de Resoluç_ão no 177/87, ofere<:idQ 
pelo Senador Ronaldq Aragão ef!l parecer pro::._ 
ferido nesta data, devendo a votaç-ão ser feità 
na próxima sessão: ' · · 

1.3.1-Discursosap_ósaOrdemdo.Oia 
SENADoR MAURO amEV!bE:S._42>Nv ' 

sembléia Geral das Nações Unidas. 

SEI'IADOR DIRCEU CARNEIRO - Refor
ma ministerial. 

SEIYIJDOR ROBERTO ÓWPQS- Refor- , 
_ ma ministerial. 

SEI'IADOR FRANCISCOROLLEMBERG
Instabilidade da política agrícola no NordeSte. 
Reforma agrária. · - ' 

SENADOR JIJTAHY MAGAUiÃES- Falta 
de wTI"à -pÕlitita para a criança. Transcrição 
do artigo do jornalista Joelmir Betting "Sete 
_bombas de Hlr9shima por ano"~ 

SENADOR UXIRIVALBAPTlSTA -Analfa
betismo no País. Tanscrição de artigos do Pro-
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fessor Atc;;i;tô Sot~~ ',:A ~ducação superior na 
Constituição" e ''A Educaç;ão básica no Nor
deste", 

SE/'fADOR NELSON WEDE/f!N- Situa
ção do setor çalçadista do I?aís. _ 

1."3.2 -Comunicação da Presidência 
Cancelamento-da sessão ordináiiã de hÔje, · 

pelas razões que mencfona e convocação de 
sessão extra_ord.inária a realizar-se amanhã, às 
1 O horas, com Ordem do Dia que designa.-

1.4-ENCERRAMENTO 

2-DISCÚRSO PRONW'IéJADO EM -
SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador-Albano Franco proferido _
na sessão "de 8-10-87. 

3-ATOS DA COMISSÃO DIRETO
RA DO SENAOO FEDERAL 

-N9S se-e 59, de 1987.--

4-ATOS DOPRIMEIRO-SECRETÃ-
RIO DO SENADO FEDERAL 

-Portarias n"s 27 e 28, de 1987. 

5-ATADECOMISSÃO 

~ 6-MESADIRETORA 

7- LfDERÉS É VI CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

8 --- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕEs 
p~ · .. ·· 

Ata da 69~ Sessão, em 19 de outubro de 1987 
1! Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-· 
Presidência dos Srs. Jutahy Magalhães, Francisco Rollemberg e Mário Maia_ 

ÁS lO HORAS, ACHAM-SE PRESEIYTESOSSRS 
SEI'IADORES: 

Mário Maia- Nabor Júnior- Leopoldo Peres 
-Áureo Mello- Odacir Soares- Ronaldo Ara
gão -João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Edison Lobão 
-Hugo Napoleão - V~rgílio Távora .....:.... Cid Sa
bóia de Carvalho - Mauro Benevídes-- José 
Agripino - Lavoisier Maia - Humbeno Lucena 
- Raimundo Ura - Marco Maciel - Mansueto 
de Lavor- Dívaldo Suruagy- Teotónio Vilela 
Rlho-- Albano Franco- Francisco Rollemberg 
-lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Qer~ 
son Caniata - João Calmon - Jam11 Haddad 
- Afonso Arinos - Nelson Carneiro.=.. Ronan 
Tito-Severo Gomes- Fernando Hem1que Car
doso- Mauro Borges-Iram Saraiva -lrapuan 
Costa Júnior- Pompeu de Souza- Maurício 
Corrêa ~ Meira Filho-_ Roberto CampOS- Lou
remberg Nunes Rocha--Má[cio 0iCE:rda :-Men
des Canale - Rachld Saldanh_ª Derzi - Wilson 
Martins -José Rícha - Dírceu Carneiro .....:... Nel
son Wedekin - Carlos Chiarem - José Paulo 
Biso! -José Fogaça. 

O SR_ PRESIDENTE (Jutahy Magalhôes) -
A lista_ de presença acusa o çqmparednleritO 'de 
53 SrS. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro abena ~ sessiio. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

"SObre a mesa, projetas de lei que não ser lidos 
pelo Sr. Primeiro-secretário. · 

São lidos os seguintes_ 

PROJIITO DE LEI DO SENADO 
-~· N•35,det987 

Dispõe sobre o ensiD.o obrigatóriÓ da 
lin_gua espanhola nos estabelecimentos 

_de primeiro grau. 

O COngres~o Nacional de_cretã: 
Art. 1 o Se~ obrigatória a inclusão do idioma 

espãnhol nos currículos dos estabelecimentos de 
ensino de primefro grau. · 

Art 21 Esta lei entrará em vigor ha data de 
sua publicação. 

Art. .31 Revogarri-se as disposições em con~ 
trário. 

Justificação 

Determina que a proposição seja insCrita nos 
currículos escolares, o ensino da língua espanho
la, com o transparente objetivo de concorrer para 
o fortalecimento da integração latino-americana, 
por isso que ela passa, necessariamente, pelo co
nhecimento do idioma_ de um pafs sul-american·o. 
pelo falado nas demais naÇões irmãs. 

Razão por que o Instituto Latino-Americano, su
periormente conduzido pelo idealismo atuante 
desse _estadista de projeção continental, que é 
Franco Montara, vem preconizando O ensino do 
PortugUês nos Países de formação hispânica, do 
mesmo modo que reivindica seja ministrado o 
ensino do espanhol nas escolas brasileiras. 

Sensível a essa postulação d_e inegável alcance 
e reconhecido mérito, forrilulamos a presente 
proposição que inclui nos_ cu1:rkulos de primeiro 
grau de nossas escolas o ensino do espanhol. 

Sala das Sessões.. _19 de outubro de l Q87, -
Fernando Heni:fque Cardoso. 

À pubJiCéJÇlJo 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 36, de 1987 

Revoga a Lei n~ 4.611, de 2 de abril 
de 1965, que modifica as nonnas proces
suais dos crimes previstos nos arts. 121, 
3•, e 129, 6~>, do Código Penal. 

O Corigresso Nadon..-ªLd~eta: 
Art. 19 fica revogada a Lei no 4.611, de 2 

de abril de 1965, que rilodifiCa as normas proces
suais dos c:;.r_iroes previstos nos çu·f:$. 121, § 3'\ 
e 129, § 6", do Código Penal. 

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

Justificação 

A Lei no_4.611f65 velo, à época da sua edição, 
atender os reclamos d_a_ pressa. Os maiores pro
testos partiam dos centros mais populosos. Para
doxalmente, porém, são estes os que mais criti
cam essa lei hoje. E __ fsto precisamente porque 
são os que mais lhe sentem as más coitseqüên
das nesses vinte anos de .vigência. 

Um Simpósio Nacional de Trânsito já recomen
dou a revogação desse diploma, aprovando tese 
da delegação de São Paulo. _ 

Visando a celeridade dos feitos, a Lei n~ 
4.611/65 adotou o procedimento sumádo, que 
é mais rápido e ond_e a relação processual se 
integra por um reduzido número e atas determos. 

O processo se ini_c;;ia pelo auto de flagrante ou 
pela portaria da autotidaçle policial. E as te_sternu
nhas são ouvidas apenas na fase policial, onde 
verdadelramente são ouvidas apenas na fase poli
cial, onde verdadeiramente se realiza a jnstt:ução 
criminal, não mats se reproduzindo tais depoi
mentos na presença do juiz. 

Quer dizer: a parte principal da prova desenro
la-se distante das vistas do magistrado. 

A presença de um defensor é obrigatória na 
delegacia, quando a au_djência âãS testemunhas, 
mas tal defensor pode ser um estudante _ou um 
estagiário, como o fa_ç;!Jlta o § 2~ do art. 19 da 
Lei n9 4.611/65. Admite-se até a inexistência de 
defensor, desde que fundamentalmente justifica
do o fato ( ~ 3• do art. I'). 

Ora, a amplitude da defesa é princípio assegu
rado pela Constituição. Por outro lado, os prazos 
tiXados na Lei n9 4.611/6!:j_são exíguos para serem 
cwnpridos, obrigand9 [l.O mais das vezes, a uma 
preparação falha e apressada dos processos, com 
sacrifício da apuração devida dos fatos. 

A revogação- da lei fará com que os delitos 
culposas previstos nos_ arts. 121, § 39,- e-129_, § 
& , do Código Penal, voltem a: ser st,~.bmetidos 
ao _rito_ orclinário, comum, onde os prazos, mais 
dilatados, facilitam as investigações e as diligén
cias, propiciando que as testemunhas sejam ouvi
das também perante o juiz. . _ 

Sala das Sessões, l9 de outubro de 1_967. -
JamH Haddad. ~ 

LE:G!SLAÇÃO CTT ADA 
LEI N" 4.611 

DE 2 DE ABRIL DE 1965 

Modifica as normas processuais dos 
crimes previstos nos arts. 121, § 3', e 
129, § 69 do Código Penal. 

O Presidente da República. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ii) 

Faço saber que o Congresso Nacional de<::reta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.. 19 O processo dos crimes previstos nos 
arts. !2], ~ 3•, e 129, ~ 6•, do Código Penal, terá 
o rito sumário estabele<::ido nos arts. 531 e 533 
do Código de Processo PenaL ............ , .... _ .... - ............ . 

Vetado .......... .,.,-~ ........... - ............. ------· .. -· .. --

__ :fJ::·· .. ~~dó -a ãutona d;;~;;~~ .. perm-;;eC~~ 
iijhõi"ada por mais de quinze dias, proceder-se-á 
a inqU~rito polida( e e o processo seguirá o ritó 
previsto no ait. 539. - -

§ 29 Poderãofunciona:r,comodefensoresda
tiVOs, nas Delegacias de Poffcía, como estagiários, 
ná ""falta de profissionais diplomados e solicita
dores, alunos da Faculdade de Direito, indicados 
pelo Procurador-Geral_da J_ustiça. 

§ 39 Quando não for posstvel a assistência 
de defensor do acusado na lavratura do auto de 
flagrante, a autoridade policial é obrigada, sob 
penaae nuUdade do ato, a_menclonar, fundamen
talmente, essa impossibilidade. 

f\rt. 2~ Verificando-se a hipótese do art 384 
e -parágrafo únicO do Código de Processo Penal, 
o juiZ dará vista dos autos, pelo prazo de -três 
dia~?. ~o representante do Ministêrio Público, para 
o eJereçimeoto da denúncia; SegUindo o processo 
O rito ordinário. 

Art. _3'1 Esta lej _entrará em vigor trinta_ dias 
após a sua publicação, não se aplica aos proces
sos. em curs.o e revoga_ as disposições em con-
tráriO. - . 

Brasüia, 2 de a:Prii'de _f965;-"J449_-da Indepen-
dência e 779 da Repúblicà. - - -

CÓDIGO PENAL 
(Pecreto-lel n• 2.848 de 7-12-1940) 

PAI>fJr~~WAL 
Dos crimes. con~ a pessoa 

~ CAPITULO I 
Dos crimes contra a vida 

.Arl 121. Ma~r algué~: 

~---··· ........ -----~--··----

CAPITULO rr 
Das lesõeS cOrponlis · 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou 
a saú"de de outrem: - · 

...:----·----.. ~---··-:-··~-;;··· 
§ & Se a lesão é cuJposa: 
Pena - detenção de dois meses a um ano. 

...... -A pub/k:;~ão·---·-·····~ .. ··------· .. ---··· 

O SR. PRESIDEI'IlE (Jutahy Magalhães) -
_Os _projetas lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação _que vai ser lida 
pelÕ Sr. 19-S_éç_re:~rio. 

t Ilda a seguinte 

Of. GL PFL-1.115/87 
Brasília, 15 de outubro de 1987. 

Senhor Presidente, 

Outubro de 1987 

Temos a grata _satisfação de cumprimentar V. 
Ex' muit(f cordialmente, ao tempo em que nQs 
valemos do enseJo para comunicar-lhe que o Se
nador Ivan Bonato, membro efetiyo da Comissão 
Mista de. Orç::ame!fto, será SJ.!~ti.tuído, ~uto~ati
cam_errt~~ pelo Senador_ Jorge BomhauSen, tam
bê_m como tltu1ar, Pa referida Çomissãq.. -
2-~~~o ~6 o que-se nóS -of~réc:e pa!.i ~ mo

rriento, valemo-nos do ensejo para renovar a V. 
E?' no"SSos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. - - - . _ _- ·:_ : -

Atenciosas Saudações,~ _Carlos Chlarelll,_U-. 
der do P_FL 

O SR- PRESIDEI'IlE (Jutahy~Maga!hães)
Será feita a substituiçã9 solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo Sr. 1 ~-Secretário. 

E ~da ~ seguinte 

Brasüia-DF., 19 de outubro de 1987 
_Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. ~.de acordo 

com o disposto no artigo 43, alínea "a", do Regi
mento [ntemo, que me ausentarei _dos t;rabalhos 
da <:asa a partir de 23 de outubro do corrente 
ano, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter 
particular, onde iréí partiCipar do SemináriO-patro
cinado pelos Jornal do BrasO e Le Flgaro, a 
ter lugar em Paris- França, no dia 29 de outubro 
do corrente: mês~ sobre o seguinte tema: "A Pre
sens:a do Estado na Economia e_ os Diferentes 
Caminhos que C6riduzéiii a6 Regime de Mer
cado". 

Atenciosas saudações, -.Albano -Franto. 

O SR- PREsiDEI'IlE (Juiahy Magalhães) -
A comunicação lida vai à publicação. 

~~. O SR. PRESIDEI'IlE (Jutahy Magalhães -
A Presidência comunica ao plenário que, nos ter~ 
mos do art. 45, in fine, do regimento interno, defe
riu os requerimentos n<JS 160 e 161, de 1987, 
dos Srs. Senador_es Divaldo SUQ.lªf)Ye Meira Filho, 
lidos na reunião de 15 do corrente e que não 
foram apretiados naquela oportunidade em razão 

·da não realização da sessão do senado. Os reque
rim(mtos solicitavam-autorização do senado para 
integrarem· a: comitiVa que acompanharia o se
nhor Presidente .. da República em sua viagem à 
r~úbli5;a da Venezuela 

A Presidência fará publicar, ainda, as comuni
cações de ausência do País, encaminhadas à me
saem 15 do corrente, pelos referido$ Srs. Senada::-
res, em obediência ao disposto no artigo43, al'mea 
A, da Lei interna_. 

São as seSutntes as C9municações enca
___ -~ minhadas à Mesa . 
OF/GS/MF/159/87 
BraSJlia, 14 de outubro de 1987 
-~hor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce
lência, de acordo com odisposto no arl 4,3_, alíne_a 
"a'', do Regimento interno do Senado federal, 
que me ausentarei dos trabalhos desta Casa, no 
período de 15 a 17/10/87, para bi-~ye viagem à 
Venezuela, em atendimen~ ao Convite do Exce
lentíssimo senhor P~sicj.er;tté JOsé _Samex, co~o 
integrante de sua Comitiva. 

Sem outrO motivo, aproveito o ensejo para reite
rãi': a Vossa Excelência os protestos __ de ~tima 
e alta consideração. 
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AtenCiosamente, - Meira Filho. 
OF/GS/DS/071!87 
Brasma,-14 de outubro de 19137. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comuniCar a vOs~S<i-ExCe~

léncia, de acordo com o disposto no ari. 43, alínea 
"a", do Regimento Interno do Senado Federal, 
que me ausentarei dos trabalhos desta Casa, no 
período de 15 a 17/10/87, para breve -viagem à 
Venezuela, em atendimento 210 convite do Exce
lentíssimo Senhor Pr_esiqente José S_affiey, como 
integrante de sua Comitiva. 

Sem outro motivo, aproveito o ensejo para reite
rar a Vossa Excelência os protestos de_ estima 
e alta consideração. 

Atenciosamente, - Divaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência comunica ao plenário que, de acõr
do com o art 360, alínea C, do regimento interno, 
determinou a republicação da resolução n~ 164, 
de 1987, relativa à elevação do montante da dívida 
consolidada do Estado do Rio de J-ªneiro, em 
decorrência de inexatidão material resultante de 
omissão, no artigo ]9 da citada resolução, de n~~ 
cessária referência aos itens II e IV do artigo :29 
da Resolução nç 62, de 1975. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães -
A Presidência recebeu as mensagens n"' 219 a 
223, de 1987 (n~ _ 342 a 346/87. na origem), de 
15 de outubro do cQ.rrente ano, pelas quais o 
senhor Presidente da República, nos termos do 
art. 42, item VI, da constituição, e de acordo com 
o art. 29 da Resolução n9 93n6;do Se.na~o Fede" 
ral, solicita autorização para que as prefeituras 
municipais de Cuiabá (MTJ, Morro do Chapéu 
(BA), Tefé (AM) e Birigüi (SP) possam contratar 
operações _de crédi:to, para os fins que especi
ficam. 

Nos temos da Resolução Q_~_l. de 1987, a presi
dência designará, oportunamE!'nte, os relatores 
das matérias. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência recebeu a Mensagem n~ 224, de 
1987 (n9 347/87, na origem), de 16 do corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da Re_públ!ca, nos 
termos do art. 42, Item VI, da Constituição, e de 
acordo com o art. 29 da Resolução n9 93nQ, do 
Senado Federal, solicita autorização para (Jue a 
Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste (SC} 
possa contratar operação de crédito, para o fun 
que especifica. 

Nos tennos da Resolução n" 1, de 1987, a Presi" 
dência designará, oportunamente, o relator da 
matéria 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência recebeu as_ Mens_agens n9S 225 a 
227, de 1987 (n•s 349 a 351/87, na origem), de 
16 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 42, item VI, da 
Constituição, e de acort;lo com o art. 29 da Resolu
ção n9 93n6, do Senado Federal, solicita autori
zação para que a Prefeitura Municipal de ltabuna 
(BA} possa contcatar operações de c~dlto, para 
os fins qUe especificam. 

NostennosdaResolução n9l,de 1987, a Presi
dênda designará oportunamente, o Relatár das 
matérias. 

OSR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Há -oradores inscritos. 

Conc-édo-a palavra ao nobre S_enador Mário 
Maia, em permuta Com o emihente Senador Pom-
~'~ü -~~ _!?DUS~;_· . _, · -. -

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Prori~ncfa 
o seguinte discurso.) "7" Sr. Presidente, Srs. Sena_-_ 
dores:- -- -- -- - - ---- - · 

A classe_ Uabalhadora l;lrasil~if~ está de para
béns. Nã() _obstante a_ repr~ssão em suas mc,.is 
~dadas 1ciõnas de parte da ch-amada "NovJt_R_e~ 
pública", não obstante_a política de arrocho sala
rial que _se implantou neste Pais - cuja compe
tência_ muita__inveja _cª'-usa ~~ __ Çll1Íftces da ~çqno~ 
rriiêi. do período autori~o- os assalariados t:>ra~ 
sileiros _r_esisf._em. 

Nesse sentido, .a. presente interVençi!io ter:n.por 
finalidade registrar nos Anais desta Casa um. im
portante acontecimento que já enjrou na h!stôria 
do movimento dos trabalh~dores brasile_iros. 

Os funCiOnários do BanCo Central do Brasil fiie
ram greve pela primeira vez na-história da lri&iiiui
çãa..Imj:>edidos por leis e regulamentos ilegítimos 
de se ~ndie.élli2!arem e de se utilizarem de um 
direito uniY_e_tsal que. é o de Qreve, aqu~les bra'{OS 
coinpariheiros, organiZados em tomo de sua enti
dade de dass_e_ i\ Assoçiação dos Funcionários 
do Banco __ Central ....=-_AfBC, pãi-aram" o Baflco 
Ce!ritral__no dia 8 de outubro de 1~87. . 

-Coino rião pOdia déiXãi- de acontecer- a 
exemplo das atitudes repressivas contra os traba
lhadores da Petrobrâs_ e da ltaipu - Binacion-al 
-lá-~Stàva a forç~ poUcial para assegurar-a "oi-~ 
dem'~ pública. Esse fato indignou a comunidade 
funcional do Banco Central do Brasil. 

No entanto, Srs. SériaQpres;-prevaleceu o bom 
senso. Os funcionários do Banco Céntra:J e das 
li_deranç:as da Associação nãQs_e intimidaram: en
frentaram de maneira competente a repressão, 
tomaram _o movimento plenamente vitorioso e 

-Obtiveram um reajuste satfsfatóriO -de seus salá
rios, dentre outrª~>- ~onquistas. 

Na oportunidade, o PDT saúda çs trabalhado
res do Banco Central por essa vitória ~ontundente. 
A partir de _8 de_o_utubro ele 1987, não é.çlemais 
se r_egistrar, o Banco Central não é mais aqueJa 
instituição hermética. O ambiente autoritário que 
envolvia as relações Oireção/funcionários começa 
a desaparecer. Seus func::ionáriÕS iniciaram_a ne
gociaç""ão tom a Oiretoria C.Ofl) alt!~ez e respeito 
mútuo. Sua Associação de clas_se:, hQje uma reali
dade, tomou-se um fo_rt_e _instrumento das lutas 
do funcionalismo. - - · - -

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

__ õ SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
tOncedõ-a p~avra ao ii.obie·Senador Almir Ga
briel. 

O SR. ALMIR GABRIEL PRONUNCIA DIS
CURSO geiE;; EN711EGUE À REVISÃO DO 
ORADoR, SERÁ p(JBUCADO POSTERIOR
MENTE 

O SR- PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
~e Sousa. 

~ ·-o SR- POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
pr_onuriCia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
SrS. Sériáclores: -
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Vou _fazer um _breve pronunciamento sobre dois 
ou três assuntos que, pela sua oportunidade, não 
me parece que devam passar despercebidos aos 
Anais desta Casa, embora, se fosse eu me con~ 
duzir pelo espírito jornalístico, pudesse _dizer que 
esses:ãcontecimentosjã-estão llin põuco_ env~lhe
cidos, de vez .que, para o jornalista, o assunto 
de ontem já envelheceu. 

Entretanto~ estou inscrito para falar já há vários 
dias e impossibilitado de fazê-lo porque as múlti
plas atividades que este Congresso Constituinte 
tem desenvolvido não têm permitido que haja 
sessões ordinárias do nosso Senado. 

_O primeiro dos -assuntOs a que me refiro, real
mente constituLalgo que el,J quase classificaria, 
significativamente, de espantoso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por volta do dia 
5 ou 6 deste. m.ês Q Excelentíssimo Se!lhor Presi
dente da República, meu amigo José Samey, eia
borava um documento que denominou "Demo
cracia e Desenvolvimento", que saiu publicado 
na edição do dia 8 deste mês. nos váriQS jornais, 
documento em que Sua Excelência alínha_1,1111a 
série de preceitos que cosider~ fundamentais para 
o êxito do seu Governo~ e entre eSSeS ·preCeitos, 
sob o número de ordem 11, o décimo primeiro 
preceito, diz o s~guinte: :'Fortmecer Q mono_póllo 
estatal de petróleo. Assegurar, até o final do man
dato, o cumprimento das metas de auto-_sufidên
cta na produção de petróleo previstas na prorro-
gação da Petrobrás, 
::-- Ora, Sr. Pr~à.ente. e Srs. S_enãdores, p_gr volta 
desses mesmos dias, de vez que publicad·o no 
jornal do dia 6, o Governo assinava ·oom a Pecten, 
uma subsidiári_a d~_Shell Oil americana, do grupo 
anglo-holandês Royal/Dutch/Shell, um aditivO-ao 
contrato de risco ACS 14. para desenvolvimento 
do campo de gás natural de Merluza, des_cobertq 
na bacia de Santos. 

Os jornais desse dia publicam ffiuito significati· 
vamente a matéria. O Jornal do BrasD , por 
exemplo, começa Zl_ sua noticia nos seguintes ter
mos: "Doze anos após o lançamento dos contra
tos de risco, _a Petrobrâs assinou ontem com a 
Pecten o primeiro contrato com uma _empresa 
estrangeira para o desenvolvimento de um campo 
com o objetivo de produzir gás natural e óleo 
condensado, justamente quando a Assembléia 
Nacional Constituinte discute a eliminação deSSa 
moda1idade de exploração e produção de petr6leo 
que fere o monopólio estatal. 

Isso diz o Jornal do Brasll, no dia 6, e faz 
outras considerações na própria noticia; e nem 
é um editoria1, nem uni artigo, é a própria noticia. 
O Globo, cuja noticia inicial consta dos termos 
com que principiei as minhas considerações, assi
nala que este é o primeiro contrato assinado para 
produção no País de hidrocarbonetos, péfróleo 
ou gás natural, com empresa estrangeira, desde 
a ·instituição dos contratos de risco no País, exala
mente em 9 de outubro de 1_975, pelo entiio Presi~ 

-aente Ernesto Geisel. I:: esta, p9is .a primeira vez 
que isto acontece. -

E vão mais longe, tento um q_uan_!? o outro 
jornal. Passo a ler textuéPmente. O _Globo: · 

O Ministro das Minas e Energia, Aureliano 
Chaves. enviou telex à Petrobrás em março 
passado, solicitando a suspensão de qual
quer providência administrativa relativa aos 
contratos de risco durante os debates sobre 
o assunto "ª Constituinte. 
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Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nada e os proibisse no interior do País. Alguns de_ nos-
mais estranhável, no momento em que Sua Exce- ~s: C,Pp~tl!jnteS, desconhecendo as realidades 
lência o Presidente da República assinala como da vida econômica, é que Objetiiin ~a cOritrãfOS · 
ponto de honra do set,1. programa de Desenvol- de risco. Aliás, é. ~ido e visível que, devido a 
vimento e Democracia o fortalec:imento, a ma- controle de preços, a Petrobrás está sein reCursos 
nutenção do monopólio estatal do petróleo, justa- pará if)yestimentos. Ela tem que cortar seus, _orça-
mente quando há uma recomendaç.!o 00 Sr. Mi- mentos. Um~_o_utra milneira de millimizaro corte 
nistro de Estado AureUano Chaves - e quero de inVestimeritos é ela conseguir petr6leo oy_ gás 
prestar aqui urna homenagem à Sua Excelência, poi' ·vm-- de contratos de risco que repre~entam 
por esta sua atitude, que é de março -deste ano iQYeStimentos de empresas estrangeiras sem sa~ 
- no sentido de que Petrobrª-s não assine ne- Crifido do inVe-stimento nãctonãllJina oUtra ·ma-
nhum novo contrato de risco, nenhum aditivo a-- neini'S~ria ve"J1der sUbsidiárias de Petrobrás effi 
contrato_ de risco, quando a Assembléia NacionaJ carrij)os onde não lhe êabe ·oper"ar. A Petrobràs 
Constituinte estádiscutindojustam~nteessespro- não- foi criadã -para operar postos de gasolina, 
blemas. É exatamente nesta hora que a direção pai'ã_ã-petróquimica, nem sob isso exerce_ mono-
da Petrobrás comete e~se ato de traição no mo~ o- pólio. Ao invés de cortar seu orçamento de investi-
pólio estatal de petóleo. Um ato de traição que mePto_s,.deveria vender, privatizar essas empres-as 
atinge fundo aos que de_fendem as riquezas deste que m_antém [ora da área do monopólio. Isso não 
País, e atinge fundo o pessoal técnico da mais -~ fleséJado pela Associação de Engenheiros da 
alta capadtação científico-tecrrol6gica da Petro- Peqçpr~s, ou Associação "âe GE:;ólo,gos, -ou quri 
brás. Pessoal que, graças a essa capacitação, de- sejlll ---;_que aliás, como já disSe muit~ vezes, 
senvolveu técnicas de pesquisa, de lavra e expio- ~o_ m~to !Tial~ Ideológicos ou que geólogos-
ração do petróleo em águas profundas, a profun- eles "riãO querem que l~so aconteÇa, porque ·que-
didade sem precedentes no mundo, através de r~r•r I?~ empregos para si e seus parentes nas 
tecnologia autóctona e autónoma, criada neste diretorias dessas subsidiárias. Não há nada de 
País. -- --patJ5otismo nessa atitUde;n.á, ·simplesmente, ã au-

Neste momento em que a Petrobrás se engran- topreservação da nomenclatura da Petrobrás. O 
dece aos olhos dos brasileiros, e está sacrificada Presidente da Petrobrás tem c::arracadas de razão 
por medidas da política econômic::a, a direção da em -querer que sejanl mantidos os contratos de 
Petrobrás, traindo seus próprios técnicos, traindo risco e honrar os contrato,s assinados, p<:irque-não 
a Associação dos Engenheiros, faz um contrato quer expO(á empresa- à humilhação de obter no 
de risco que é uma_ traição ao monopólio estatal ~t:;rior uma rec:iprocidade desagradável através 
do petróleo, porque monopólio com (:Ontrato de âQ_ cancelamento de lucrativos contratos que a 
risco -·eu costumo dizer - é uma espécie de_ PWobrás mantém fOra da- nossa plataforma sub-
casamento monogâmico com direito ao adultério. inaOna e que reforçam, quer· o nosso pOtencial 

atual" de produção; quer· "as reservas -dispariíVeis 
~ra p ft:at!Jro! M~it~_ ~brigad:o. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia dei

xar de manifestar portanto, a minha indignação 
nesta hora. E aqui a registro certo de que registro 
o pensamento dos verdadeiros patriotas deste 
Pais, daqueles que defendem a ~utonomla cienti
fica e tecnológica e a independência económica 
do Brasil. E ão- iTtes_rn_p _ __tgrilpo que o faço, Sr. 
Presidente, assado-me à Associas:ão de Enge
nheiros da Petrobrás, que protesta contra esse 
ato de traição à ciência, à tecnologia, à riqueza 
nacional do Brasil. 

O Sr. Roberto Campos- Permite-me V. EX' 
um aparte?_ 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Ca~rnuito 
prazer, nobre Senador Roberto Campos. 

O Sr. Roberto Campos- Nobre Senador 
Pompeu de Sousa, o Presidente da Petrobrás, o 
eminente cet. Osires Silva, se preocupa com a 
manutenção dos contratos de risco pelo simples 
fato de que a Petrobrás não está interessada neles 
apenas para poupar recursos internos: e~ int~:
ressada porque ~ Petrobrás é contratista de risco 
no exterior, opera sob o regime de contratos de 
risco nada menos do que em oito países. Alguns 
contratos com perspectivas d~ remun.erações 
muito boas. Preocupada ainda com o fato de que 
as reservas descobertas, no Brasil, algumas das 
quais a alta profundidade e sem ainda t~cpica 
disponível, não dariam sequer para 1 O anos de 
consumo, é justa a preocupação da empresa em 
participar de exploração no exterior pela forma 
hoje já vulgarizada, internacionalmente, de contra
tos de risco. Não fatia _ _nenhuril sentido que a 
Petrobrás buscasse contratos de risco no exterior 

O SR. POMPEU DE S()(JSA - Agradeça 
ão----:-noore Senador Roberto Camp-os o seu longo 
apãrte;quase tão longo quanto o meu pronuncia
mento até aqui sobre o assunto, quase um disç:ur
so ·paralelo. S. Ex", com fina ironia, pretendeu glo
sar a minha ou a nossa ignorânda em matéria 
de economía, quando disse que são Constituintes 
qUé- ignorarlf os-problemas económicos do País 
os=que defendem essa posição. Todavia, este pon
bllãó resUlta da minha ou da nossa ignorância, 
que S. Ex', do alto d8 sua torre de sabedOria, 
nOs trate-desta formc;t altamente pejorativa. 
:O Sr. Ro_l!erto Campos- Com sabedoria 

e b9~_ Senso. - -- --- -

9 SR. POMPEU DE SOUSA- V. EX' toma 
o ar de sábio e s~ d~_apenas um homem sensato. 

O fato de a PetrObrás assinar contratos de risco 
pará a exploração de petróleo fora do _Bra$1 é 
'il}~pje_nte conveniente para os interesses-da refe
rida estatal e os interesses" naCionais. se éla tem 
know·how --e aqui faço uma coj,cessãÓ ·aos 
gostos lingüístiOOs de V. f.x\' e usO Uma palavra 
mais ou menos colonizada - ou a tecnologia 
que _esses países não alcançaram, ela está servin
do à economia desses países e, ao mesmo tempo, 
à economia da empresa e à do Brasil. Quanto 
aOS-problemas financeiros da Petrobrás, nós sabe
mos-perreítãine-nTe que-não resultaram; de fato, 
de incompetência na gestão da compailhia, po
rém de problemas económicos e problemas fi. 
nançeir_os-da própria União, que descarrega sobre 
o êxito económico ~a Petrobrás uma carga real~ 
-nieilte insUportável de ânus, que nenhuma em~ 
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presa pública ou privada, por mais poderosa que 
fosse, agüentarla. Na verdade, esta é a realidade. 
Sabemos, Sr. Senador, q~e eni. nlatéria de teCno
logia de águas profundas nós somos pioneiros. 
Nunca antes ~ cJ:tegou à profundidade ctos-cam
pos petrolíferos que a Petrobrás hoje explora na 
Baçia çle Campos. V. Ex" sabe disso; todo o País 
sabe disso e todo o mundO informado sabe disso. 
_ Mas, Sr. Presidente, eu já tinha encerrado este. 
assunto e passava a outro ... 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sr. Senador Eompeu de Sousa; permlta~rhe irlfor--
mar a V. EX' que o seu tempo Já está e_sgotado. 

O SR. POMPEU DE S()(JSA - Então, Sr. 
Presidente, vau ence:rrar, pedindo que_ conste do 
meu pronunciamento a nota do_ SindicatO das 
Jornalistas Profissionais do Estado de São Pau1o, 
a propósito da tentativa de eliminação das naÇões 
indígerias do Nort~ do País, da tentativa de_ geno
cídio ~ontrél as póVós indígenas 'âa s6rdi® cam
panha que interesSes alit::rúgenas, interesS~s de 
mineradores multinacionais e uma ou Outra na
cional, acaso a s_erviçõ -de- SUas parceira~ muitit1a
donais,_ estão pretendendo criar_neste País; A nota 
do Sindicato dos JOrnalistas ·PrcifissioOais de São 
Paulo, protestando contra a -crtiliza:ção de veíCulos 
jornalísticos em detrimento do inter~s.s~ ~()Brasil, 
em detrimento do interesse naclonss] e atacando, 
numa tentativa de genocídio, o povo -do qual nas
ceu este País, constitui !Jm ato de dignidade profis· 
sional dos jornalistas de São Paulo. 

IXXXIMENTO A OOE SE REFERE O SR. 
POMPEU DE SOUSA EM SEU DISCURsO. 

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIO-
NAIS ... 

NO ESTADO DE SÃO PAc.IL_Q ·.-
Rua ReQ:o Freitas, 530 -Sobreloja- Sede Pró
pria- Te!.: 257-1633-258-7098 -São Paulo 

Nota_ 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Es
tado de São Paulo vem a público manifestar sua 
preocupação diante: desta nova campaqh?J contra 
as-nações indígenas brasileiras. Depois de uma 
política sistemática de extermínio; depois de ve
rem suas terras ocupadas e roubadas ao lOngo 
dos sécUlos, nossos Irmãos indígenas se vêem 
hoje ameaçados pela estratégia militar armamen· 
tista, na mira da qual estão os minérios de subsolo 
das suas resetvaS. 

Em nome do desenvolvimento econômica, do 
progresso,-de exigências inevitáveis para o avanço 
da civilização, tenta-se, assim, completar o ciclo 
do -genOdi:fio iníçiado no desc::obrimento; elimi" 
nando-se para isso os obstáculos---ou seja, as 
etrtias ili.digenas --para que -o capital se eStabe
leça por inteiro em todo o país, _e particularmente 
na Amazôt1ia._ -

Montagem de palavras mal- feitas, documentos 
forjados, manipulados, são apresentados pelos 
meios de comun_icação como "prov~s" de uma 
suposta conspiração contra o Brasll,}tunja tenta
tiva de conyenc~r a_ opinião pública de que os 
índios são primitiVos e ii\Capazés de -gerirem a 
sua liberdade e a1,1tQ:.Qeterminação. ___ . .~-

0 Sindicato dos_JQm<;l]ista_$ Profis§.io_n~is.no Es
tado de São o Paulo. m_ctni_festa su~ preocupação 
com a atuação de jorilalistas _nessa campanha 
Nosso papel, como profissionais dentro !las em-
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presas de comunicação, deve ser avaliado e ques~ 
tionado em profundidade. Cada situação espe
cífica deve ser examinada, deve ser descrita em 
seu contexto próprio. A aspiração profisslonaJ ou 
o c:lírelto legítimo de lutarmos pela manutenção 
de nossos empregos nâ.o deve fazer tabula rasa 
dos valores éticos fundamentais da nossa pro-
fissão. --

A solidariedade que, neste momento, nos une 
a nossos irmãos -das nações índfgenas - que 
não s_omam, hoje, mais gue 230 mil em todo 
o território brasileiro- não é para com __ va:fores 
meramente morais, mas para com a Justiça. 

É o nosso código de ética ê claro, como profis
sfonais da informação, sef\'Ímos à verdade e à 
Justiça. 

São Paulo, 6 de outubro de 1987. - A Dfre
toria. 

Era o_ que_ tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito 
bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Pompeu de Sou
za o Sr. Jutahy Magalhies, Primeir:o..Secre.. 
tárfo deixa a cadeira da _ _presidéncia que é 
ocupada pelo Sr. Fiandsco Rollemberg, Su~ 
plente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Pompeu de Sou~ 
za o Sr. FrliiJdSco Rollemberg, Suplente de 
Secretáilõ~ deiXa-a cadeira da Presidência que 
éoctipada pelo Sr. Jutahy Magalhdes, Primel
~secretáiio. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram. Sa~ 
raiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Sem 
revisio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A Nação vem acompanhando, e eu diria até, 
com muito temor e apreensão, o lamentável aci
dente com a cápsula de Césio-137, que ocorreu 
em Goiânia. A Nação fica preocupada, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, eu eu fico profundamente 
triste. O episódio já causou vítimas e não sabemos 
até onde as lesões as levarão, primeiro, por um 
grande desconhecimento sobre a questão e, se
gundo, por infonnações que não estão sendo da
das de forma clara, para que nós saibamos a 
.que termos chegam a gravidade daquelas pes
soas já atingidas diretamente pelo manuseio com 
a cápsula do. Césio-_137. 

A minha apreensão vai mais dist-ante. O aci
dente causou lesões _c:orporais. O addente causa 
à Nação perplexidade, causa à Nação apreensão 
e esta apreensão é jv_stificada, porque no mo
mento exato ern que todos nós tomamos conhe
cimento de_ que o_ arasn completou o ciclo do 
enriquecimento do Urânio, neste exato momento 
ocorre um aç:idente que, para tristeza nossa -
não nossa, goianos, mais brasileiros - se com
parou ao acidente de Chemobyl; foi alg]Jma coisa 
de mal gosto. A seriedade que o acidente merece 
é tão grande que sequer t:Qnseguimos avaUar os 
seus efeitos, os sel,.lS l1:!:flexos, mas P9~ garantir 
aos meus pares no Senado que a cada instante 
a televisão, as emissoras de rádio, os jornais noti~ 
ciam a questão, meu Estado vem sofrendo, paul8-
tinamente e até com violência, uma pressão eco
nômica, a ponto, Sr. Presidente, de produtos goia~ 
nos serem impedidos de entrar em outros Esta
dos. Isto causa uma tristeza ao Senador goiano, 
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porque já presenciei, inclusive, o Senhor P_resi· 
denle da República, José Samey, ir ao local onde 
está re~mente:, centrado o_{ooo e mostrar à Nação 
brasileira e ao mundo que só alj h~ -o perigo. 
Mas se reite~. ~~_forma cfe_s~espeitosa as infor
mações, e aLeDte_ndo que existe o interesse eco
nôinico erp jogar o Estado dé.Qoiás.eiD situação 
diffc;if._ Convéisei CQJTl e_mpreSários; neSte- final de 
semana, e muitos deles me dissermp que pedidOs 
(e:it.Qs_. principalmente de gênerOs a.IimentícioS, de ~ 
grãós, a empresários goianoS; foram cancelados, 
Via telefone. E o que me ~a_rmQ~ maís, Sr. Presi
déO.te~ foi_ que um empresário cta matar resPeita·
bilidade em Goiás me disse q'ue Um empresáriO 
de outto Estado que lhe havia feítQ _U!Jl_ª_porção 
de pedidos, ao desistir do cancelam~n~_<!os pedi· 
dOS, disse-lhe: -Se você biDxáro preço do produ
to_em ljhs ;30,_40%, nós vamos fazer vistas grossas 
disso. -

Ora, Si -Pre"Sidei-tte, dlegalnos às ·raias· do des
respeito, e é preciso que dissO esta Casa e o Brasil 
tomem cç:niJ~cimento, _pótque agora já extrapo
lou a .questão do acidente radiológico.- A.í, já há 
um~ éOmplô. Peço, entristecido, em nome do Go
vemO~gOiánó -e eni. nóme de todos os goianos, 
para que nós cessEmtos d Eip156dfo Cési0--137 çJa_ 
forma que está sendo colocada. 

O Sr. João Menezes - V. Ex' me pérmlte 
urrcaparte? 

o:sa: .IRAM SÁRAIVA- Com prazer, nobre 
Senador. 

- 0- Sr. João Menez~ - Eminente Senador, 
quero-me soUdarizar com as palavras de V. Ex', 
V. Ex' aJém· de emérito .Senador, é como que 
um Sunbolo na defesa do se.u Estado, Goiás. Mas, 
esse ~ssunto está r~almet:~te sendo desviado do 
seu ctirso e· está tomãndo ru~os imprevisíveis, 
e, agora, V. Ex' faz denúncias teiTfv'eis, incluindo 
nela,s a órbita económica. Parece que há um inte-
resse geral em criar dificuldades no País. Vou dar 
outro lado, aqui. N~:rdomingo ·passado, realizou-se 
em Belém ·do Pará a Qraride procissão do Orio 
de Nazaré, que reuniu um milhão de pessoas. 
Pois bem, no sábado, o Presidente da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, Dr. Rex Nazareth 
Alves, anundou aos quatro ventos que ia mandar 
depositar o lixo atômico nó Estado do Pará. V . 
Ex' imagina o assombro que causou isso no Esta
do. O Sr. Arcebispo logo após o término da procis
são do Orla de Nazaré e após ter colocado a 
imagem da santa no altar, fez um discurso da 
maior significação prote"Stando ·contra a idéia de 
enterrar o lixo atômico naquele Estado. E ele tinha 
toda razão. Mas, para o que chamo a atenção 
ê-quando V. Ex' diz que existem coisas para baixo, 
·como, por exemplo, fatos ocorridos no âmbito 
do comércio local. Parece·me, aí, há uma vontade 
de se criarem fatos para desestabilizar o País, e 
esses fatos precisam ser notados. .O Senhor Presi
g_~Jl.!~ _ d_a Rep(Jplica está enviando uma mensa
gem ao Cóngresso _.Nacional para que os Srs. 
Congressistas deCidam sobre Q depósi~ desse 
_rejelt? r~dl~yo . .P:arabeD!zp_V~ EX' Pe~ yeernên
cia com que defende o seu EStado, porque não 
é possível que _em_ tomo d~ um addeli.te ca~do 
por fatOs_ estranhos, aliás, -~é inconcebív~is, crie 
em todo_ Q.5 País üm ~mbient;e de ~ectativa, 
um d_i_ma de medo. de pavor. Qual a razão de 
tudo isso? O que -está influindo em tudo isso? 
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Precisamos apurar. Tem V. E>r toda razão. Muito 
grato pela op~unidade: do aparte. 

O SIL IRAM SARAIVA- Criou-se. Senador 
~oão Menezes, o pârlico e o pavor em toda a 
Nação. Tanto, que, agora, V. Ex' faz menção a 
uma mêilsageril do eminente Presidente José 
Samey encaminhando um Projeto ao Congresso 
NacionaJ Indago: como é que nós V2m"tOS votar 
um projeto desta natureza, Srs. Sen_adQres, para 
que cada Estado tenha _seu cemitério de lixo ató
mico? É outra colocação ,sobre ~ qual ~nos ~mos· 
que refletir. Pergunto ainda: teria Brasília, tamhêm 
uma unidade da Federação, um espaço adequa
do para um cemitério de lixo antômiço? O Brasil 
detém, hoje, a honra de ser um país que domina 
a tecnologia de enriquecimento do urâ!lio, mu.j.to 
embora a imprensa internacional já tenha dito 
que o Brasil enriquece o urânio_ mas não sabe 
sequer tratar o lixo quando há Um ·aCidente. 

Eu acho que o interessante seria, a par da men~ 
sagem enviada pelo Senhor Presidente-da. Repú
blica, que em vez de jogar a solução do problema 
às mãos de cada Estado da Federação, porque 
nós temos, inclusive, a usina de Angra dos Reis, 
que é um problema, que tem seus rejeitas, e não 
sabe como solucioná-lo, que se criasSe um cemi
tério nacional, A.í, sim, um local único .. Porque 
Já_ e~ o Governador do meu Estado, Henrique 
Santilho, às voltas com uma questão grave. Para 
~ariip-ular, temporiamente, o lixo, à cada local 
que se Tfie dest:ina, ~m _setores daquela_ popu
lação e contestam, e corri jtJstificada razào. Por 
quê? Por que~ inclusive, nós já vimos cientistas 
do ~eto . .::_ provarem que o conhecimento sobre 
a questão não é profundo, e cria-se o impasse. 

O Sr. Irapuan Costa Júnior - Permite V .. 
Ex" um aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA- Ouço o nobreS~ 
nadar lrapuãn Costa Júriior. 

O Sr. Irapuan Costa Júnior- Meu caro 
Senador Iram Saraiva. nosso aparte é para refor· 
çar essa sua afirmativa com uma pergunta: Por 
que razão a Comissão Nacional de Energia Nu
clear, com seus 25 anos de -existência não dispõe 
até hoje de um local para depósitos de resíduos 
-racHoativos? Por que razão hoje, depois do proble
ma de Ooiânia, surge essa mensagem presiden-
-cial transferindo aos Estados uma responsabili
dade que" eles não podem aceitar, uma vez que 
os Estados da Federação não 'dispõem, em pri
meiro lugar, de tê<::nicos devidamente_ especia· 
lizados em energia nuclear para o m"anejõ da 
questão e em segUndo lugar, não dipõem de equi
pamentos eSpecializados para o manejo da ques~ 
tão quando o Qovemo Federal dispõem de tudo 
isso. EU íria além, meu caro Senador. Nós somos, 
ambos, testemunhas da responsabilidade com 
que 6 Governo estadual tratou esta questão d~e 
ó primeirO momento, quer no socorro às vítiffias 
que se-tem prolongado até a assistência financeira 
a todas as vítimas, na apuração da responsabi
lidade, na circunsi:rição das áreas potnecialrnente 
perigosas. Enquanto o EStado está assumindo 

-essa responsabilidade, pagando como foi dito no 
inicio do seu pronunciamento um ônus terrivel 
pOr "tUdo o que se está passando no Estado de 
Goiás.- vímos a omissão da Comissão NacioiiaJ 
de Energia Nuclear, exceto no aspecto de socorro 
às vítimas no local- justiça se faça aos técili.cos 
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que estão· Eml Goiã:riia -=....: ma~r o Sr. Pres_ldtnte 
da Comissão N~_ç:ional de En~rgia Nuclear só 
compareceu a Goiânia nove dias-após o farto 
noticiário sobre o incidenfe, assim mesmo por 
instância do Governador Henrique Santinõ juil.tci
ao Presidente da República. E_ agora surge esta 
questão de obrigação que cada Estado da Federa
ção guarde os rejeitas radioativos, sem terem 
equipamentos nem cpndjções téc:I)icas parã isso. 
Era apehas essa a nõssa~c;gntfiPIJição ao se.u bri
numte pronunciamento. Muito obrigado. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Permite V. Ex' 'um 
aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado, 
nobre Senador pelo aparte. 

Antes de conceder_ o_ aparte ao nobre _Senaà_or 
Dirceu Carneiro, quero dizer que a nossa preocu
pação vai bem m!lis adiante_ da questão apenas 
do acidente do Cési~137 em Goiânkl. Ela diz 
exatamente da responsabi1idade qUe- tem o Con
gresso Nadonal de:_ aprofundar-se no_ assuntO, de 
procurar entender, até mesmó O que ainda os 
que manipulam a energia nuclear não entende
ram. A população está alarmada, Sr. Presidente. 
N6s temos verificado o desenc::~mtrq dos depoi
mentos dos próprios cientistas em que, a cada 
entrevista apavoraram mais a população: um diz 
a forma de como pode acontecer a contamin~ção 
por radiotividade; outro diz até_ quantos anos, às 
vezes, centenas, ou ruil_ha_~ de anos, e_~e efeito. 
Na realidade, o malefido que nos c::ausa é enorme. 

Quando coloquei, Senador João _Menezes,.!=! 
preocupação do aspecto ecqn_Qmlc.oL__é p-orque 
já se passou a fazer aí um complô, um desrespeito 
para Goiás. A isto está sujeito cada Estado da 
Federação, por que quantas cápsulas de Césio 
cobalto etc::., existem no Brasil? Inúmeras! 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Dlrceu Carneiro-Eu gostaria de regis
trar, no pronundamento de V. EXI' também uma 
preocupação com relaçªo a esta_CJ!JeStãQ, A fLSSão 
nuclear tem sido dominado por muitos países 
e. inegavelmente, têm avançado do ponto de vista 
tecnológico nesse sentido. _Mas o rejeito nu~Jear, 
o lixo nuclear, não tem encontrado solução em 
nenhum pais do mundo. Nenhum país que domi
na a fissão nuclear tem soluç6o para o lixo atômi
co. Alguns sugerem para se enterrar nas profun
dezas da terra; outros para depositar no fundo 
do mares. e alguns até para l~çar no espaço. 
Mas nenhuma comunidade cientifica deste plane
ta deseja assumir as responsabiÍidã"des e assinar 
o destino deste lixo; porque nas profundetas da 
lerra estaria sob os efeitos dos terrer:n_otos; no 
fundo do mar ao_desgastes dos materiais, e ao 
lançar-se para o espaço poderia, daqui a algum 
tempo, o nosso planeta receber os rejeitas de 
volta. Alguns elementos ficam durante cem mü 
anos produzindo radiação. E cem mü anos não 
é um número que se possa avaliar de:; pronto, 
é Um número multo grande. Prati<:amente, ne
nhum material de contenção de radiação nuclear 
tem uma durabilidade sem sofrer stress ou des
gastes num período tão longo quantO este. Qu0--
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mos. o Presidente da Repúblíca, na semana passa
da, afirmar que_ Cjtçhj_mbo serii;(_~a soi!JçãO e 
compreendemos, a· partir dessa afirmação, o por
--~ daquelas c;rateraS na Serra do Cachimbo~ já 

que· l)á muito ·tem.p9- indagava~se sobre q _que 
seria feito lá. Elas estavam, então, secretamente, 
sendo destinadas para o lixo nuclear, provavel
m_ent~_de _Angra dps Reis._ Com iSto. âgora, na 
proposta c_ia transparência feita pelo Presidente 
da R~ública, evidencia-se que se eStaVa queren
do dar um_ destino secreto a esse lixo, sem uma 
conSultã- e uin debate nliciOnal sobre o local a 
~r destinadO parà isto. Ao fazer estas obserVa
çóes, -Queria cumprifnentr V. ~ pelo debate que 
veOi suscitando esta questão. neste plenário e 
neste momentq, e, também, compartilhar de_sta 
preoc:upação pelo que agora a Presidência daRe
públiCa de _pronto lança ao desafio_ do Congresso 
Nacional. Sabemos que, realmente, é um assunto 
de muita importância e está à altura dos deb_ates 
do Congresso Nacional, inclusive, equacionar esta 
questão. Talvez, se nã_o pudemOs d~ctdir sobre 
a -pólitlca nuclear que- deveria ser f_ei1a pelo nosso 
País, agora_ temos, como--resultado, a incumbên
cia de resàlver sobre oride se depositar o lixo 
desSa qUeStão tão complicada em que o_ nosso 
País entrOu. 

O SR. IRAM SARAIVA-Agrade<; o o aparte 
de V. E:<";-riobre Senador_D_irce_u Carneiro. E, Sr. 
Presidente, embora entenda que o meu tempo 
já se _enc:~rrou,_o_meu p~u_nciamento é_apenas 
um preâmbulo, porque, na realidade, quero, 
apoiado pelo art. 170, affnea a, do Regimento, 
propor que esta Casa crie uma Comissão Parla
mentar de Inquérito. Há (Juinze_ dias, para desmen
tir a _mim próprio, insurgi-me contra as Comissões 
Parlamentares de Inquérito, porque elas sempre , 
passavam o aval ao que não se queria apurar. 
Mas, não vejo outro caminho, como Senador, co
mo goaiano, cOmo brasileiro. Digo ao Brasil, gra
ças ·a Deus, goianiense_. não sofrendo a radiação, 
porque pelo menos o que existe de documento 
e de equipamento atê hoje, já passamos por ele 
e não aconteceu nada. ~u pediria à imprensa 
brasileira que, pelo amor de Deus, pateticamente 
eu invoco, procure mostrar as belezas nacionais, 
porque o mal-estar que isto vem causando à Na
ção brasileira é profundamente lamentável. Agora 
mesmo, vimos o Senador aqui preocupado por~ 
que, conforme informação, não sabemos a pro
porção ·que isto vai atingir. Então, pelo amor de 
Deus, todos os Estados estão sujeitos a isso. 

Estou vendo Goiânia, hoje, praticamente come
çara se esvaziar de seus visitante. Embora o Sena
dor Dirceu Carneiro haja colocado muito bem 
aqui que mü anos possa durar o efeito da radiação, 

·não temos tecnic:amente prova disso:· por quê? 
Porque não temos domínio dessa questão, nem 
o teremos daqui a um século, e a minha proposta 
diz; no art. 1 ~ 

"Cria, nos termos do art. 170, alínea a do 
--- -RC91inEmt6 Interno, COmissão Parlamentar 

_t;it71fl:quéritol. para os fins que especifica. 
Art._ 1-? t:; criada no Senado Federal a Co

-mísS~o Parfamentar-- de Inquérito destinada 
- a inVestigar: 

a) as responsabilidades político-admi
nistrativas do acidente com a cápsula de Cé
.Siô-1.37 ein Goiânia no mês de setembro pas
saei()_ no- municlplo de Goiânia - GO; 
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b) a extensão real do acidente no tocante 
~ núm~s_ de_ vftimas, J?reluizos econômfcos, 
-Pefdãs fãmlliareS, empresaríais e públiCas; 

c:) as providências - sua oportunidade, 
presteza. e competência -dos Governos Fe
deral, EStadual e Municipal, e ... " 

Erilbora eu saiba de toda a assistência ~t;la 
pe1o Estado, quero provar ao País que Goiás -~P 
foi omisso um instan~ sequer, _ 

... "PartiCularmente da CNEN, tanto no mo
mentO da OeScoberta do acidente cçmo nas 
suas etapas posteriores, inclusive transportes 
e Cuidado ·com as vitimas e com o material 
contaminadO; 
d) a estrutura -institucional e política de fis
calização governamental sobre equipamen
toS nucleares, materiais radioativos e simila
res particularmente no tocante a ações-pre
ventivas e emergendãis de segurança civil; 
e) a necessidade de se distinguir um novo 

conceito d~- "s~gurança civil..:' 

E aí chamo a atenção d_os Srs. Senadores, por
que a vida nacional com_o_céssiQ:>J.;37, em: Goiâ
nia, mudou,_ Srs. Senadore~; por isto chamo a 
atenção para esta questão que _temos nesta CPI, 
de_ darmos nõvo diredq_na_mento. 

" ... ao qual c:oncorr~rãp y~-~ Qrg;misrnos 
hoje abrigados na esfera de s~rança pública, 
defesa civil e do meio ambierite: tendo em vista 
o início no Brasil do ciclo comPletÕ.~do urânio 
enriquecido e a proliferação de equipamentos 
de medicina nudea~:; __ _ ___ _ _ 
f) as soluções, de curto, m"êdio e longo prazo 

para a elilninaçao dos efeitos do a<::idente em 
Goiânia, com reparos a todas a,s vítim.,.~ e pr_eju
dlcado_s, bem como para os seus problemas; 
g) situação da CNEN, ahemativas institucio

nais para questão nuclear no Brasil e formas 
de assegurar a transparência de suas ações 
junto aQ Congresso Nacional e -~ cidadania, 
p-rincipal interessada nos efEi~tos _9o ingresso 
do Brasil na era nuclear. 

Art 29- A Comissão terá 9 (nove)_ membros, 
observada a proporcionalidade de representação 
partidária. 

Art 3' O prazo de duração da Comissão será 
de 60 (séssenfll) dias. 

Art. 49 Esta resolução-entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sr. Presidente, temos 36 assinatUraS e najustifi· 
cativa apresentamos essas ·questões do lamen
tável epiSódio desse acidente radioativo que sofre
mqs em Goiânia. E1_ipediria que todos os Sena
dores-me àJuC:Iãssem para que ag-ora coloc_ásse
mos não apenas em paLita este-pedidó âe Comis
são Parlamentar de Inquérito, mas para que ela 
fosse também instalada com muita _rapidez. Eu 
sei que não há. dentro dessas 24 horas, a possibi
lidade de instalá-la. Estamos eri.CeiTando neSta: 
semana a Cóinissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar irregularidades na Ferrovia 
Norte-sul, e pediria qUe neste espaço esta Casa 
pudesse _instalar esta ComisSão Parlamentar de 
Inquérito, em razãO da 9i-avidade_e ern ra_z_~o_tam
bém do que nóS Q'oiailos estamos SofrendO por 
um acidente de que não fomos culpados, -de que 
não temos o mínimo-controle nem domínio sobre 
a questão, em que muitos estãO sofrendo já, fisica
mente, e que outros já começam a sofrer também 
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economicamente c::om os_abalps lamentá.veis do 
Césio-137. · · · 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Está éSgótado o tempo destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 53 Srs. Senadores. 
Passa-sé à --

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Item 1: 

Votação em turno único, do Requerimento 
n9 52, _de 1987, de autoria do Senador Ro
berto Carnpos, solkitando, nos termos do 
art. 367 do Regimento Interno, o des.arqui
vamento do Projeto de LEi do Senado n? 134, 
de 1983, de sua autoria, q1:,1e estabelece a 
livre negociação_ 54larial e dá outras provi· 
dências. 

Em votação. 
OS Srs. Senadores que aprovam o requerimen

to queiram permanecer sentados._ (Pausa.) 
Aptovado. 
O Projeto de Lei do Senado n9 134, de 1983, 

será desarquivado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
ltem2: 

Votação, em turno únic~ do Requerimento 
n9 53, de 1987, de autoria do Senado Roberto 
CampOs, solicitando, nos tennos do art. 367 
do Regimento Interno, o desarquivamemto do 
Projeto de Lei do Senado n9 135, de 1983, 
de sua autoria, que cria contratos de trabalho 
simplificados para facilitar novos empregos. 

Emvotaç:ão. 
Os~Srs. Senadores que aprovam o requerimen

to queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n9 135, de 1983, 

será desarquivado. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 54, de 1987, de autoria do Senador Ro
berto Campos, solicitando, nOS termos- do 
art. 367 _do J3egimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei àO Senado n9 136, 
de 1983, de ~.ma autoria, que autOriZa a dele
gação de atividade de previdência social em 
empresas privadas. 

Em \rotação o requerimento. 
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram per· 

manec:er sen~dos. (Pausa.) 
Aprovado. -
Aprovado o requerimeritõ;+o PrOJeto--de Lei do 

Senado n<:> 136, de 1983, será desarquivado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
ltem4: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n<? 55, de 1987, de autoria do Senador Ro
berto Campos, solicitando, nos termos do 
art. 3_67 Qo Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei. do Senado n'? 137, 
de 1983,-de sua autoria, que cria, naS empre
sas privadas, como alternativa a dispensa de 

\ 
\ 
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~empregados, disponibilidade remunerada e 
dá outras providências. 

Em votação o requerimentO. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do 

Senado n"' 137, de 1983, será desarquivado. 

0 SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
ftem5: 

Votação, em turno únioo, do Requerimentc) 
n9 56, de 1987, de autoria do Senador Ro
berto Campos, solicitando, nos termos do 
mt. 3õl do Regimento Interno, o desarqui
vamentO do Projeto de Lei do Senado n9 140, 
de 1983, de sua autoria, que favorece as apo
~n~dorias e a renovação de quadros. 

Em votação o requerimento. -
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o ~querimento, o Projeto de Lei do 

Senado \l"' f40, 'cte 1983, St'!:rá desarquivado. 

-0 SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
1t..!J16: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 159, de 1987, de autoria do. Senador Nel
son Carneiro, solicitando, nos tennos do art. 

- 76, do Regimento Interno, a composição de 
wn<:~~ comlssão especial, formada por 5 (<:in· 
cÇ>)_membi'Os, de preferência diplomados em 
m_edlcina, para, no pmó de (trinta) dias, reali
zar estudos e lavantarnentos sobre as oc:or
rêntias recentemente verificadas em Goiâ
nia, relativas à- rontaminação de pessoas pOr 
substâncias radiotivas, (Dependendo de pa
reCer.) 

Nos termos ao- art. .6ot, Oa Resolução n9 1_ de 
1987, dtsi.QfiÇI o nobre Senador Pompeu de Sol.l
sa para proferir parecer sobre o Requerimento 
n' 159, de 1987. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- (PMDB
DF. Para emítir parecer.)_.- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

REOOER!MENTO Ne 159, OE 1987 

De autoria do Uwstre Senador Nelson 
Carneiro, que soUdta a designação de 
uma Comlsaão Espedal, Integrada por 
(cinco) membros, de preferência fonna
dos em medicina, com a ftnalldade de. 
em 30 dias, realizar estudos e levanta· 
IDentos sobre as oconi:ncls recentemen
te verifh::adas em Golânta, relativas à 

~contaminação de pessoas por substin
clas radfoaliws, é o seguinte: 

à-Senado Federal não pode se manter à mar
gem dos acontecimentos referentes ao addente 
radioativo ocorrido recentemente em Goiância. 
Não s6 pelas dimensões, ainda não sUficiente
mente c:aracterizadas, mas sem dúvida de alta 
significância, o ac:idente decorrido do m~~!lejo i_na
deqUado de uma cápsula contendo material ra
díoativo (Césio-: !37), já foi classificado, segun
do o noticiário dos jomais,_pela Organização Mun
dial de Saúd~, cOf!lO o mãis grave desta natureza 
depois de Chemobyl (URSS). 

A apuração das responsabilidades está-se pro
cessando a nível estadual e federal. Porém a ava· 
liação possível, no momerit.o, dos danos humanos 
e ao meio ambiente ainda não está suficiente
mente equacíonaqa. Por. outro lado, a legislação 
existente sobre o controle: de material radioativo 
não foi suficiente para evitar a CatástrOfe- g6fana. 
A esta Casa· cabe aprOfundar estudos sobre a sj.. 
tuação para, eventualmente, poder partic:ipar 

. consdentemente da elaboração de medidas le
gais e fisc:aiizadoras que previnartl novaS ocor
rências. 

O requerimento do nobre Senador Nelson Car
neiro ê _conv_eniente e oportuno, devendo, a nosso 
ver, ccmtarcom o apelo dos ilustres Po\U'Iamentares 
desta Casa. -

É o nosso parecer. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à votação do requerimento, em turno 
único. 

O Sr. Iram Saraiva- Sr. Presídente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Com a palavra a· sr: Senador Iram Saraiva para 
ehcaminhar a votação. 

O SR. IRAM SARAivA (PMOB- GO. Para 
encaminhar a vct.ação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: - - -

Logicamente não voto_ contra a proposta feita 
pelo Senador Nelson Ca[11eiro, porque a preo<:u
paçã.o é a mesma que tenho. Mas eu entendo 
.que pela sua extensão, numa COinisSão Parla~ 
mentar de Inquérito a ªbrangência é bem maior, 
e n~a n6s teremos condições de nos -aprofun~ 
darmos bem mais. C:onsuharia à Mesa se há possi

. bílídade de pedir vistas, para que as duas qUes· 
tões, tanto a. do Senador Nelson Carneiro quanto 
a proposta que faço, de uma Comissão Parl~
mentar de Inquérito, tenham êxito. 

Sentir~me-ia profundamente honrado _que o 
meu Partid() destinguisse também o Senad_o_r Nel· 
sOn Carneiro para participar dessa CPI, p_orque 
ela teri_a amplas condições. Sendo uma Comissão 
mais especializada trará mais efeito e o que quere-
mos ê a soluç~o_ da questão. Sei que o p_r9prio 
Senador _Nelson Carneiro vai t:mtender isso. 

Pediria vista para que puâéSsemos discutir e 
acertar as duas questões, para que possamos f'un-. 
dir as duas propostas em uma só e que a Casa 
funcionasse inteiramente voltada para essa ques .. 
tão e apurar, realmente, os fatos. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Nobre Senador Pompeu de Sousa, infelizmente 
não há aparte no encaminhamento de votação 
e o nobre Senador Iram Saraiva pode solicitar, 
ou qualquer Seiiador, pata adiar a votação da 
matéria. 

Estou ·send.O-Iriformado (Iue õ Senador MaW"O 
Benevides já encanlinhOü ã Mesa uma soHcitação 
Pàra adiar a- vótáção por 48 horas: 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro-Sec:retárto. 
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É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 168, de 1987 

Nos termos do art. 350.._ combinado com a ali· 
nea c do art. 310do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requedmento n' 159, 
de 1987, por 48 horas. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1987. -
Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Aprovado o requerimento a matéria sai da Ordem 
do Dia para ela retomar na data aprazadct. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 7: 

Discussão, em turno-único; do Projeto de 
Lei da Cilmára ri• l o;-âe 1987 (n' 8.318186, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a elimi
nação de auto_s fandos nos órgãos da Justiça 
do Trabalho e dá outras providências. (De
pendo de parecer.) 

Nos termos dos_ art. ~_da Resol.ução n9 1 .. de 
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para 
proferir o parecer sobre o Projeto de Leida Câma
ra nq 10, de 1987. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB-DF. Para emitir 
parecer) - St. Presidente, Srs. Senadores: 

Encaminhado por Mensagem do Eii:m1> sf.-Pre
sidente do Tribunal SuperiOr do Trabalho, chega 
à <x>nSideração do Corigfesso Nacional o presente 
Projeto que faculta aos Tnbunais do TraPaJho eli
minar, por incineração, destruição mecânica ou 
outros meios adequadoS, os autos de processos 
findos e arquivados há mais de 5 anos nas suas 
Secretarias. 

Na Exposição de- Motivos que acompanha o 
Projeto, apresentada pela Presidência do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2• Região, está esClare
cido que o problema de acúmulp e armazena
mento de processos findos na Justiça do TrabalhO 
já se tomou "incomensurável e dos mais aflitivos", 
um vez que, com a dinâmica da própria Justiça, 
a quantidade de feitos cresce em proporção arit
mética. - - ---

"Para que se possa aquilatar a enormidade do 
problema", acentua a referida Exposição de Moti
vos, somente os processos arquivados no subsolo 
do referido tribunal ascende ao número de 4 mi
lhões, o que dificulta, cada vei- mais a obtenÇão 
de espaço e a possibilidade prática de sua orde
nação. 

Cremos que com estas rápidas informações 
já é possível a esta CaSa avaliar a gravidade da 
situação, descrita em cores realmente dramática. 
Trata-se, como se viu, de processos findos, sem 
qualquer utilidade processual, exceto para as par
tes interessadas no feito. Cuida, no entanto. o 
projeto, com louvável precalção, da hipótese de 
serem retirados, antes da incineração, os docu
mentos que porventura interessem aos litigantes. 
Para tanto, serão publicados editais na imprensa 
dando prazo às part.res para retirá_-los. . 

Considerando, pois, que a situação do Tribunal 
Regional de São Paulo é idêntica à dos demais 
Estados, temos· que a medida se impõe, razão 
pela qual opinamos pela sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à díscussão do projeto, em turno _único. 

Em discussão. (pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A vot:Qção da matéria proceder-se-à na sessão 

seguin~, n?s ~ermos _regimentais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) - _ 
lte_ml!: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 14, de !986(n' 124/86, 

·na Câmara dos Deputados), que_ aprova o 
texto do acordo de previdência social_ entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Repúblíca Helênica, concluí
do em Atenas, a 12 de setembro de 1984. 
{Dependendo de parec::er.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores que Será lido pelo Sr. }9-Secre
târio. 

É lido o seguinte 

PAREcER N• 13, DE 1987 

Da Comissão de Relaç~rExteriOIU, 
sobre -'! Projeto de Decreto LegislatiVo 
~ 14, de 1986 (n~ 124, de 1986, na Câ
mara dos Deputados), que "aprova o 
texto do Acordo de Prellldênda Social 

-- -~entre O Governo da RepúbUca Federa
tiva do BrasU e o Governo da RepúbUca 
Helênlca, concluído em Atenas, a 12 de 
setembro de 1984". 

Relator: Senado< l'Iawído Leite 
- Atendendo ao disposto nO- artigo 44, inciso I, 

da Constituição, o Presidente da República sub~ 
·mete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo de Previdência Sócia! entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da RepúBlica Helênica, concluído em 
atenas,._a 12 de setembro de 19.84. 

Segundo a Exposição de Motivos subscrita pelo 
Cl'!_ancel.er, o _ato internacional em pauta ''visa a 
regular as relações entre o Brasil e a Gfécta em 
matéria de previdênda social estabelecendo con
dições mediante as quais os trabalhadores de am
bos os países possam ter acesso aos serviços 
previdenciários, ainda que o perfodo de contri
buição haja transcorrido, no todo ou em parte, 
no outro país". 

HiStoriando a ~volução dos entendimentos, in
forma o documento elaborado pelo Itamaraty que, 
no ano de 1976, a Embaixada da GréCia consultou 
as autOridades brasileiras sobre a possibilidade 
de ftxar em instrumento próprio o princípio de 
reciprocidade de tratamento em matéria de apo
sentadoria para trabalhadores de ambos os paí
ses. A reivindicação decorreu do fato de existirem 
no Brasil c,erca_ de 20.000 {vinte mil) trabalhadores 
gregos. 

Em 1980 o Ministério da Previdência e Assis
tên_cia ~oci~ elaborou uffi projeto de tratado que, 
submetido à consideraçao das autoridades_ helê
nic~ .e após diver~as rodadas de negociações 
bilaterais, redundou no texto ·ora sendO ·apreciado 
pela Câmara Alta. 

-0 artigo introdutório, à Semelhança do que 
ocorre na maioria dóS ajustes_ desta espéCie, trata 
de definir os termos~ e:_ expressões e~p~~as. 
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Logo a seguir vem explicitado o campo de abran
gência pretendido pelas ParteS Coiltiat.antes, asa-
ber: - -

a) na Grécia- o regirite geral de seguros so
ciais amparando os trabalhadores bem como a 
leg_islação especial r_el~a a categorias exe.r<:endo 
~vid_a._de _independente ou profissão-libei'al; e 

b) no Brasil-a leglsl~ção concernente ao 
Sistema Nacio.nal d_e Pr~vidência e Assistência. so
-cial- SINPAS e, no _que houver ieciprocidade, 
ao regime do funcionáriO federal. 
__ Os beneficies do ajuste são exten_sivos_ª todos 
os trabalhadores sujeitoS à legis]ação de um dos 
Estados, independentemente da naciOilalidade. 
Por outro lado, é assegurada isohomia legal a 
brasileiros e gregos, quando residindo no teritório 
da outra parte, bem como a irredutibilidade das 
"prestações em espécie". _ _ 

O princípio Qeral determinador da legislação 
aplk:ável é o do local da efetiva prestação de servi
ços. Ressal~se entretanto da regra: 

-os membros da equipagem de um navio 
sob o pavilhão de um dos Estados contratantes; 
-o pessoal de rnovímento de empresa de 

transportes aéreos; 
_ -os membros de representações diplomáti
cas e consulares, funcionB.dos em ,missão e_ trãba
Jhadores com periodo de ativtdade no estrangeiro 
inferior a 12 (doze) meses. __ _ _ 

O Títu1o III versa sobre normas "particulares 
relativas às diferentes categorias de prestações" 
e deverá ser examínad.o acuraç:[amente pela douta 
Comissão de Legislação _Social por se_ tra.tar de 
assunto de sua competência específica. 

t prevista a regu1amentação das obrigações 
decorrentes do pacto por via de "acordos admi
nistrativos" sendo que na forma do Projeto oriun
do_ da Câmara dos Deputados, flç:am estes "sujei
tos à aprovação do Congresso Nacional". 

A iniciativa das autoridades executivas merece 
encômlos por revelar sensibilidade para o proble
ma social dos traba1hadores imigrantes. Assegu
rada que está a reciprocidade de tratamento e 
o respeito à soberania interna, nada há que possa 
ser apo-sto à matéria, razão pela qual opinamos 
pela sua aprovação na forma do Projeto de Decre-
to legislativo n9 14, de 1986.- --

Sala das Comissões, :em 26 de novembro de 
1986.- Cid S8mpalo-, Presidente. -l'Iauriclo 
Leite, Relator. - Alexandre Costa - Amaral 
Peixoto - João Calrnon - Matta~Machado 
- Carlos LYra '-Lourlval Baptista- Salda
nlut Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à discussão do projeto_ em turno único. 

Em discussão. _(P_a_usaJ __ __ _ 
_ Não havendo quem- peça -a pãi8Vra, encerro 
a discussão. 

Encertada a discuSsãO, a vótaÇão da tl)atéria 
proceder-se-à na sessão s_egui_nte, nos termos re
gim.e~tais. 

O SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 9: 

M_er;Sa9em n9 389di_e __ 1966 (n1> 554/86, 
fia_origeinJ, relativa à proposta para que seja 
~utorizada a Prefeitura Municipal de Cravi
~s. §s"tado_de São Paulo, a contratar opera
_ç_ão d~srédito no valor de_ Cz$ 3.A94.D69,60 
lf!ês mii!'Iões,_q~ocentos e_noventa e qua-
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tro mil, sessenta e nove crw;ados e sessenta 
centavos). (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art.· 6~ da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Severo Gpmes 
para proferir parecer sobre_ a Mensagem, ofere
cendo o . .respectivo projeto de resolução. 

O SR- SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presictente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 389, de 1986, O Senbor 
Presidente da República submete à deliberação 
do ;5enado Federa] a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Cravinhos - SP contrate, 
junto ao Banco do Estado de São Pa~o S/A, este 
na qua1idade de agente financeiro do a_anco tia
cional da Habitação- BNH, hoje,~ a_ seguinte 
operação de crédito: , .. ______ _ 

Características da operação: 
A-Valor. Cz$ 3.494.069,60; 
B-Prazos: 
I- de carência: 18 meses; 
2-de amortização: 216 meses; 
c=--Enc·argos: .. ___ _ 
I -juros: 10,5% a.a (BNH) e 1.0% (Agente 

Fii1anceiro); - - ---c--- -

2-taxa de administração do BNH: 2,0%; 
3 ....... despesa de fiscalização de obras; 4,0%; 
D ....... Garantia: vincUlação de .quotas-partes do 

únposto sobre Orculação de Mercadorias (ICf.\); 
e 

E- Destinação dos recursos: execução de 
obras de infra~estrutura no Conjunto Hab!taci_onal 
'':João Berbel". 

OuVida a respeito, a Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República (Seplan!Sarem) in
formou nada ter a opor quanto à realização da 
operação que é técnica e financeiramente viável, 
segundo parecer apresentado peJo Banco do Es
tado de São Paulo SIA 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vi~ a alta relevância soei~ do projeto. 

Nos termos da_Resolução 09 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perlodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constjtuirite, Opi
namos favoravelmente sob os aspectos econôrni-
co-fmanceiro e legal da matéria. · 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃo 
N• 171, DE~I987 

Autoriza a Prefeitura MunJcipal de 
Cravhlhos - SP, a contratar operação 
de c:rédlto no valor de Cz$ 3.494.069,60 
(~milhões, quatrocentos e noventa 
e quatro mH, sessenta c nove CJUZados 
e sessenta centavos). 

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

- SP, nos termos do art. 2~> da Resolução n" 
93n6, alterado pela Resolução n9 140185, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor dj;!_Q:$ 3.494.069,60 (três 
milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, ses-
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_ senta e nove çru;~~os e se;;senta centavos)~ji.Jllto 
ao Banco do Estado de São Paulo S/A, ~na 
qualidade de agente financeirO dÓ. Banco Nado- -
nal da Habitaçio, hoje, CEF. A operação de cré
dito destina-se a execução de obras de infra-es
trutura no Conjunto Habitac:ional "João Berbel". 

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

t o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (Jut.ahy Magalhães) -
Passa-se à discussãri_do projeto em turno único. 

Em discussão._(Pausa) 
Não havendo qu,em peça a. palavra, 'enCerro 

a discussão. 
Encerrada a d.iSc:ussão, a vóta'""ção da matéria 

proceder-sewá na se,ssã6 seguinte_. nos ter"mos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 10: 

Mensagem n</ 126, de 1987 (n9 217/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Ho
rizonte, Estado de Minas Gerais, a contrà.tai" 
operação de crédito no valor correspondente 
em cruzados, a 466.400,00 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 

_ _parece!.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Ronan Tito para 
proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res; 

Com a Mensagem n9 126, de 1987, o Senhor 
Pre?idente da República submete à deliberação 
do Sena_do Federal a solicitação p:ara que a Prefei
tura Municipàl de Belo Horizonte (MO) seja autori
zada a_ oontratélr, jl!nto à Caixa Ecoilômka Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social~ As.-- a se
guinte opração de crédito: ;t. Proponente 

1.1. DenOminação: Munícíj)io de Belo Horizonte 
1.2 Localização(sede): Av. Afonso Pena, 1.212 

'-Fone 224-6124 
CEP.~ 30.130 '=--_Belo Horizonte/MO 

2. Ananciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzadqst a até 

-~ ~ 466.400,00 OTN. 
22-0bjetivo: Construção de ir:tstalações e aqui

sição de equipamentos para as policias e corpo 
de bombeiros. 

-23_Prai6:-Cãrência: ãté 03 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 
bimestralmente, sendo o saldo devedor ~ÇJ.jus
tado de acordo com o índice de va_riação das 
OTN. 

2.!i.Coodições de Uberação: O financiamento 
será liberado em pa_rcelas, de .acordo com o cro-
nograma a ser apresentado. . 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do ICM 
.::=.. Imposto sobre Circulação de Mercadorias aos 
dispêndios do finanCiamentO. 

2.7 Dispositivos legais: Let n~ 4.608; de 
28-11-86, retificada pela Lei n9 4-618, de 
12-12-86. ~ 

A Caixa Econâmtc"a Federal considerou a ope
ração viável sot> os aspectos social, eoonômico-
financeiro e leSai. - - -
· No ffiêrii:o, O pleito enquadra-se em casos aná

logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de f987, que 
estabelece normaS de elaboração legislativa do 
Senado Federal dwante o período de funciona
mento da Assembléia Nacoinal Constituihte, opi
namos faVoravelmente ao atendimentc;> da solici
tação. 

Assim sendo, opinamos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte. 

PROJ!';TO DE RESOLUÇÃO 
N• 172, de 1987 

Autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Be-. 
lo Horizonte (MG) a contratar operação 
de ciCdito no valor correspondente em 
cruzados, a 466.400,00 OTN. 

O S"eriãdo Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Belo Hori

zonte (MGJ, nos tennos do artigo 29 da Resolução 
n' 93fl6, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 OTN, junto à Caixa Eco
nômlc~ Fede:ral, esta ""'qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. A operação de crédito destina-se à cOnstru
ção de instalações e aquisição de equiPamentos 
para as polícias e corpo de bombeiros. 

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

Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à dis<;:ussão_ do projeto em tumo único. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. -
Encerrada_ a discussãO, a votaÇáo da matéria 

proceder-~-:á.na_sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 11 

Mensagem n" 159,_ de_ 1987 (n" 273/87, 
na origem), relativa a proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado de Minas 
Gerais, a elevar, em caráter _excepcional e 

-temporariamente, o limite de endividamento 
daquela unidade federativa, a fim de que pos
sa emitir títulos de sua responsabilidade, no 
montante de Cz$ 732.551.232,00 (setecen
tos _e trinta e_ dois milhões, quinhentos e cin
qüenta e um mil, duzentos e trinta e _dois 
cruzados). (Dependendo de parecer.) 

Ncis termos do art. 69 da Resolução no 1, de 
1987, designo o nobre Senador Ronan Tito para 

- proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo 
o respectivo j)rojeto de resolução. 

O SR- RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n<i 159, de 1987, O Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
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do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do EStado de Minas Gerais eleve, tempora
riamente, o montante de sua, dívida consolidada, 

devendo, para tanto, registrar wna emissão de 

Obrigações do Tesouro de Minas (OTM), nas se
guintes condições: 

a) quantidade: 6,8_84.880 Obrigações do 
Tesouro de Minas (OTM); -

b) caracteristicas dos títulos: 

Juros 
Prazo ModaUdade 

Taxa Periodlddade 
de Pagamento 

60 ou 84 meses 9% a.a. semestral 
escriturai 

c) cronograma de -colOcações e Vencimentos: 

Colocação Vencimento Quantidade 

822.894 . 
709.208. 

1.710.245 . 

MA1192 ou MAI/94 
JUN/92 ou JUN/94 
JUU92 ou JUU94 

JAN/87 
ff:V/87 
MAR/87 
ABR/87 

1.061.150 
1.156.012 
1225.371 

JAN/92 ou JAN/94 
FEV/92 ou ff:V/94 
MAR/92 ou MARL94 -
ABR/92 ou ABR/94 

MA1187 
JUN/87 
JUU87 

200.000~-

Total 6.884.880 

d) fonna de colocação: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resoluç-ão n9 565: de 
20-9-79, deste Banco Cen_t:tal; 

e) autorização legislativa: Lei Estadual no 
5.828, 6-12-71, Decretos Estaduais n(IS 14.325, 
de 4-2-72 e 17.742 de 28-1-76; Resoluções n"' 
795,de24-4-79,1.074,de 16-7-81,1.492e 1.493, 
de 2-5-86, da Secretaria da Fazenda do Estac;i_o 
de Minas Gerais. 

Nos termos da Resolução n\' 1, de 1987, que 
estabelece normas de ela,b_QIªãQ_legislativa do 
Senado Fe"deral durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da operação, que, examinada 
pelo Banco Central do Brasil, foi considerada em 
condições de ser auto~da. 

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

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
N• 173, DE 1987 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a 
elevar, temporariamente em Cx$ 
732.551.232,00 (setecentos e trinta e 
dois mUhões, quinhentos e dnqüenta e 
um mil, duzentos e trinta e dois cruza
dos) o montante de sua dívida conso
Udada Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 \' É o Estado de Minas Ge~is auiOfizado 

a elevar, temporariamente, o parâmetro do item 
In do artigo 29 da Resolução no 62, de_ vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e setenta e 
cinco com as alterações da Resolução nQ 93,- de 
onze de outubro de mil novecentos e setenta e -
seis, ambas do Senado Federal, de modo a per
mitir o registro de uma emissão de 6.884.880 
Obrigações do Tesouro âe Minas-Tipo Reajus-

tável (OTM), equivalente a Cz$ 732.551.232,00 
(setec_entos e trj_nta e_ c;lo!s milhões, quinhef!toS 
e dnqüenta e um mil, duzentos e binta e dois 
cruzados), destina,do_ao giro de parte de sua dlvida 
consolidada interna intralimite mobiliária, vencível 
durante o eXerCício de 1987. 
- - Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação; 

--- É o parecer, Sr. Presidente. 
--- - - -- -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em disçussão. _(PausaJ 

Não Jiãvendo quein peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
segUinte, nos- termos regimentais. 

O SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 12: 

Mensagem fl? 183, de 19S7 (n!> 284/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada, a Prefeitura MunlcipaJ de Várzea 
-oa Pa1ma, Estado de Minas Gerais, a contratar 

- operaçao de Crédito no va1o( Etquiva1ente. em 
cruzados, a 13.533,83 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. (Dependendo -de pare
cer.) 

Nos termos do art. 69 da R_esolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Ronan Tito para 
proferir o parecer sobre a mens_agem, oferecendo 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitii páféCer.) ""':"'Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Cóm a Mensag~m n9_183, de 1987, o Senhor 
Presidente dá República submete à deliberação 
d6 Senàdo Fe"deral, solicltação para qué a Prefei
tura Municipal de Várzea da Palma (MG), seja auto
rizada a contratar, ]unto à Caixa.Econômica fede
ral, esta na Qualidade de gestora dQ Fundo de 

-Apoio ao Desenvolvimento Sodal - F~, _a se
guinte operação de crédito: 

Caracteristlcas da operação 

t. Proponente 

1.1 Denominãçãó: Munkipio de Várzea _da 
Pa1ma 

12_- Localização (sede): Rua Salvador Roberto, 
1.3f5:3b-140- Várzea da Pa1ma-MG 

- 2. __ Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
13.533,83 OTN .. 

22_ Objetivó: ihlplaritaÇao-de eSCola profisslo
n~lizante a nível de 19 grau, curso de curta dura-
-ÇãO~ . ·- - ~:-- --- - . -~ :--- -·- -. " 

2.3 Prazo: Càrêrida: ate 3 (três) anos. Amorti-
zação: 12 (doze) anos. ___ _ 

2A Encargos:- juros de 1 % __ ao ano, ç_obrados 
binlestiálmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variaçáo das . 
OTN. 

2.5 COndiÇões de Jiberaçãq: o financiam~nto 
será liberado em parcelas, de acordo com .o cro
nograma a ser apresentado. - . . . -

2.ô Garantia: vinculação de parceias do Im
posto sobre Circulação de Mercadoctas -:- ICM. 

2:7 Dispositivos legais: L~i Muniçipal n~ 766, 
-de 17 de outubro de 1986. 

No mêdto o pleito enquadra-se em casos análo
.QOS qu~_ têm merecido a. aprovação da Casa, ten
doem _vista a alta r~l_ev.ânçi.~ s0cia1 do prOjetO. 

.Nos termos da Res0iuçáo n\' 1, de 1987,-.que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal, durante o período de funciona
mento da Assembléia _Nacional Constituinte, opi

- namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiros e legal da matéria. 

Assim sendo, concluúnos pelo acolh1mento da 
_mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 

N• 174, DE 1987 

·Autoriza a Prefeitura Munidpal de Vár
zea da Palma (MG), a contratar operação 
de crédito no valor equivalente, em cru
zados, a 13.533,83 OTN. 

o· Senado F~deral resolve: _ _ _ 
Art 1 ~ É a Pr~feitUra Municipal de·váfiea~ da 

Palma (MG), nos termos do art. 29 da Resolução 
n~ 93n6, alteradO pela Resolução n~ )40/85, am
bas do Senado FederalJ autorizada a contratar 
operação de crédito no valor equivalente, em cru
zados, a 13..533.83 OTN,juntoà Caixa Econõmtca 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. A 
operação de crédito destina-se à implantação de 
escola proflSSionalizante a nivel Qe 1 ~ _g,rau, cursos 

- de cUrta duração, - _ 
Art. 29 Esta resolução ent;ra em_vigor_ na data 

de sua pubUcação. 
_ E _o parecer, Sr. Presidente._ 

. .. 

o SR. PRESIDENTE (Jutàhy Milgalhâes) -
Passa-se à discussão do projeto em turno único. 
(Pausa.) 
_ Nãq __ havendo _quem peça a palavra, encerro 
a d_is_çw:;,são. -
- t\_v_9~_ção clã matéria proceder-se-à na pf6xima 
se~o_._ na forma regimental_. 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 13: 

Mensagem n9 197, de 1987 (n<:> 306/87, 
na o~gem), relati~a à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Bom Je
sus da Lapa, Estado da Bahia, a contratar 
operação de. crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 31.954,89 Obrigações do Te
souro Nacional -- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Nos termos do art 6<:>da Resolução n~ 1, de 1987, 
designo o nobre Senador Iram Saraiva para profe
rir o pare<:::er sobre a mensagem, oferecendo o 
respectivo projeto de resoJução. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n" 197, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal pedido de_ autotização para 
que a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa 
{BA), contrate, junto à Caixa Econôritlca Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de t\poio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, a _seguinte 
operação de crédito: 

t. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Bom Jesus 

da Lapa 
12 Localização (sede): Praça Marechal Deo

doro,SIN 
Bom Jesus da L.apa/BA 
CEP:47600 

2. Financiamento: 

2.1 Valoc. Cz$ 3A00.000,30. equivalente. em 
cruzados. a 31.954,89 om. 

22 Qbjetivo: implantação de complexo edU~ 
ca.ctonal a nível de 1'~ grau e profissionaJi~nte. 

23 Prazo: carência: até 3 (três)__an_o.s. Amorti- _ 
zação: 12 (doze) anos. . 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índlce de variação das 
OTN. 

2.5 Condições e liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro-
nograma a ser apresentado. _ _ _ 

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

2. 7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 493, 
de 19 de agosto de 1986, publicada no Diário 
Ofldal do Estado da Bahia, em 17 de setembro 
de 1986. 

A Caixa Econômica Federal informoú-que, con
siderando os aspectos sociais, econPrrilco-fman
ceiro e lega1, a operação é viáVel e se enquadra 
nas nonnas operacionais do FAS. _ 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevànc:-i;;l social do projeto. 

Nos termos d_a Resoluçã_o n<:> 1, de 1987, que 
estabelec:-e normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nadonal Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financ::eiro e legal da matéria. 
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Assim sendo, con-cluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO OLõ RESOLUÇÁO 
N• 175, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa (BA), a contratar 
operação de crédito no valor, em cruza
dos, equivalente a 31.954,89 OTI'!. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 <:> é: a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 

da Lapa (BA), nos. termos do art. 2~ da Resolução 
no 93fi6, alterada pela Resolução n? 140/85, am
bas do_ Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor, em cruzados, equi
valentes a 31 .954,89 OTN junto a Caixa Econô
mlca Federal,_-esta- na qualidade de gestora do 
Fundo de ApoiO ao Desenvolvimento Social -
FAS~A operação de crédito destina-se à implan
tâção de c:omplexo educacional a nível de 19 grau 
·e-prófíSsiônalizante. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

_ O SR. ~IDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à discUssão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

N_ã_o havenÇ.o quem· peça a palavra, enc::-erro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, na fonna regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 14: 

_ Mensagem n? 203 de 1987 (n~ 313/87 na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São Félix 
do Piauí Estado do Piauí, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 5.692,16 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6-: da. Resolução no 1 de 
1987, designo o nobre Senador Nabo r Júnior para 
proferir o paracer sobre a Mensagem n9 203/87, 
oferecendo o respe-ctivo Projeto de Resolução. 

O SR. NABOR JÚI'!IOR (PMDB -AC. Para 
proferir parecer)- Sr. Presiden_te, Srs. Senadores: 
com a Mensagl'!m n9 203, de 1987, o Senhor 
Vfesidente d_a República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de São Félix do IY~a.uí -PI, con
trate, junto à Cªixa Econômka Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apofo ao De
senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de <:rédito: 

Caracterjstfcas da O~ração 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Sãõ Félix do 
Piauí!PI. 

1.2 Localizcição (sede): Praça Imaculada Con
_ceiç:ão~ 684 - São Félix do Piauí-PI 

-2. Ananclamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
5.692.16 OTN. 

2.2 Objetivo: aquisição de vekulos para trans
porte escolar. 

2.3 Prazo: carência: até 1 (um) ano. Amorti-
zação: 4 (quatro) anos. - · 

2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestialinente, sendo o saldo deveQor reajus
tado de acordo com o índ[ce de. variação das 
OTI'!. 

2.;> Condições de Uberação: q finandamento 
será liberado em parcelas, de acordo com O Cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantiã: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Munic:ípios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 
285/87, de 2 de feyereiro de 1987, 

No mérito, o pleito enquadra-se em c::asos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância soda! do projeto. 

Nos termos da Resolução n_9_J_._ çle 1987, que 
estabelece normas de elabora_ção Je9islatiVa. do 
Senado F ede_ral durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos ec.onômi-
co-financeiros e legal da matéria. . 

Assim sendo, concluímos pelo acolhiinento da 
mensagem nos termos do seguinte: -

PROJETO DE RESOLUÇÁO 

N' 176. DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Félix de Ptauí- PI, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.692,16 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de São Félix 
do Piauí- PI, nos termos do artigo 2~ da Resolu~ 
ção n" 93n6, alterado pela Resolução nç 140/85, 
-ambas do Senado Federal, autoriz.ada a contratar 
operação de crédfto no valor c;orrespondente, em 
cruzados, a 5.692,16 OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de __ gestora do 
Fundo de Apoio ao D_esenvolvímento Soctat -
FAS. A operação de crédito destina-se à aquisiç-ão 
de veícu1o para transporte escolar. 

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

É o parecer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

·Não havendo quem peça a palavra, enc:-erro 
a discussão. 

A_ votação da matéria proceder-se-â na sessão 
seguinte, nOs termos regimentais-. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 15: 

Ofi<;io n? S/41, de 19_87 (n? 150/87, na ori
gem), relativo à proposta para que seja retifi
cada a Resolução n" 14, de 1987, que auto
rizou a Prefeitura Municipal de Estrela, Estado 
do Rio Grande do Sul, a contratar operaç!o 
de crédito no valor de Cz$ 6.906228,00 (seis 
mifhões, novecentos e seis mil, duzentos e 
vinte e oito <::rtJzados). (Dependendo de pare
cer.) 

Nos termos do art.. f';l9 da Resolução n9 . 1, de 
1987, designo o nobre Senador.J~_onaldo Aragão 
para proferir parecer sobre o Ofício nç S/41, de 
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1987, ofe~endo o.respectivo projeto de reso-
luçâo. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. 
Para proferir parecer.}- Sr." Presidente, Srs. Se

nadores: com o Oficio ''S" 41 de 1987, o Sr. 
Prefeito Municipal de Estrela (RS), Solicita a rerrati
ficação da Resolução n" 14 de 04 de abril de 
1987, que autorizou aquela Prefeitura a c:ontratar 
a operação de crédito no valor cm:respondente 
a. Cz$ 6.9_06228,00 (seis milhões, novecentos e 
seis mil, duzentos e vinte e oito cruzados) junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do SuJ S/A 

Trata-se, portanto, de um --sinl),Ies suprimento 
legislativo que permitirá ao pleiteante controlar 
a referida operação- de crédito sem o ônus da 
desvalorização da moeda, a fim de que o projeto 
a ser fmandado continue técnic"'_ e financeira
mente viável. 

Examinando o processo, verifica-se que, com 
a atualização monetária requerida, o endivida
mento da Prefeitura Mtmicipal de EStrela (RS) per
manec_eria contido nos limites focados pelos Itens 
I, II e III do art. 2"' da Resolução n"' 62, de 1975, 
do Senado Federal, razão pela qual dispensam-se 
quaisquer formalidades adicionais, atê mesmo 
porque a operação em tela _ainàÇt não foi contra
tada e não houve modificação no padrão mone
tário objeto do financiamento. 

Genericamente, entendo que as autorízações 
concedidas aos Estados e Municípios pelo Sena
do Federal emcruzados, sem a necessária corres
pondência em OTN, e que ainda não foram con
tratadas, devam ser rerratificadas, sem maiores 
exigências,j~ que não se muda a essência, a natu
reza e nem as condições fmanceiras reais das 
operações. 

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

7\VOtaçâo-áa·matéri"a prOceder-se-á na sessão 
seguinte, na forma regimental. 

0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Esgofãda a matéria constante da Ordem do Dia, 

-volta-se à lista de oradores. 
Cot'icedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

B_enevides. 

OàR. MAORO BENEVIDES (PMDB- CE .. 
Pton\incia o seguinte discurso.) -Sr.. Presidente, 
Srs. Senadores: · 

Após haver cumprido, na ~ompanhia do SenaM 
dor_ JoSé Agripino _Maia, missão de Observador 
"Pãrlainentar peiarite _a 42~ Assembléia Geral da 
OrgàJ1ização das NaÇões Unidas, por indkação 
dC)_!?enado Federal e ato do Presidente da Repú
bfíca, José Samey, retomo às minhas atividades 
nesta Casa, já tendo formalizado, junto a V. Ex' 
~Sr. Presidente =-a indispensável comunicação, 
da mesma forma coiTiO o flz, ao deixar Nova York, 
encáminhando ofício ao Embaixador Paulo No
guerra Batista, c:Óm as impressões recolhidas du
raot.e_o período em que ali permaneci, assistindo 
a~ traba1hos do Plenário e das cinco grandes 

--Comi~~es da ONU. 

~ -EmbOra à condição de observadores, o sena
dor Agripino Maia e eu recebemo:u;tos Diplo
matas que integram a Missão Brasileira uma ga
ma valiosa de informações sobre o posiciona
mento do nosso País diante dos problemas rele
vantes, discutidos ao ensejo da presente fase de 
trabalhos daquele organismo internacional. 

Na 41 ~ Assembléia, efetuada em 1986, esteve 
presente o prôrpio Chefe da Nação, que abriu 
o novo ciclo de deba1:~. com um longo discurso 
de larga repercUssão, situandO ó Brasil no con
texto das responsabilidades mundiais. 

No mérito, a matéria já recebeu o referendum 
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo 
em vista o seu largo alcance sócio-económico 
para aquela municipalidade. 

Assim sendo, nos termos da Resolução n" 01, 
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurídico 
e constitucional, nõs termos do seguinte 

- -- .. ,Na atual Assembléia~ que se tncerrará a 20 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 177, DE 1987 

Rerratlfica a Resolução n"14, de 1987. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 O art. 19 da Resolução n9 14, de 04 

de abril de 1987, passa -a Vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Es
treJa (RS), nos termos do art 2" da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federa], autorizada a contratai" operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 80.000- (oitenta mil) OTN, junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande Qo Sul SI A., 
este na qualidadede agente financeiro da 
operação, destinada à implantação e!o_u me~ 
lhoria _do sistm1a vi~rio, pavimentação, cor
dões e calçamentos na sede do Munidpto, 
no âmbito do Prom1,1nicípio." 

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

O parecer é favorávél, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

- de dezembro, coube ao Ministro R9berto Abreu 
Sodré falar em nome do nosso _pars, fixando posi
ções c:Jaras e defmidas diante da conjuntura políti-

-. ca, econômica e social. 

--Ã_-8 d~ outlJbro, com um PlenáriO e Qateriãs 
repletos, proferiu incisiva oraç~o o piesidente da 
Nicarágua, Daniel Ortega, com criticas contun
_den_tes ao comportamento dos Estados Unidos 
na crise político-institucional que envolve os nica
ragüenses, suçedendo, um dia após, ao presi
dente Ronald Reagan, que, lia tribuna da OEA, 
se dispôs a continuar Çtjundando os que se contra
J??em ao governo daquela nação. 

Ressalte-se, por outro lado, que, no último dia 
15, _conforme estava previstoL o _Brasil foi eleito 
para compor o Conselho de Segurança da ONU, 
depois de 21 anos afastado daquele colegiado, 
o que nos coloca em põsição preem:inente, com 
possibilidade de influir nas grandes decisões que 
deverão inspirar-se, sobretudo, na consecução da 
paz mundia1. 

. . . 

- CEiberá, assiffi, ao Embaixador Paulo Nogueira 
Batista, recentemente indicado para chefiar a nos
sa Missão junto à Organização das Nações Uni
das, participar daquela Comissão de alto níveiJ 
expressando o pensamento brasileiro e contri
buindo, com a sua experiência e tirocínio, para 
o de~inde das questões levadas à deliberação, 

- nO biênio 88-89. 

Não poderia, por isso", deixar o Senado-de regis
trar esse auspicioso acontecimento para a nossa 
Vida- diPlOmática, reiterando ao nosso represen
tante a confiança em que saberá ele interpretar, 

- com aprumo, clarividéricia e descortino, as aspira
ções do País, que se inserem ilo ftrme desejo 
de ver assegurado o fim de conflitos que ainda 
remanescem isoladamente, trazendo inquieta
ções para a própria humanidade. 

AproximandoMnos do século XXI. os países, de
senvolvidos ou os em via d~ _ci_esenvolvimento, 
não podem deixar de oferecer O gu ·e:otrtributo 
_para o_ estabelecimento-de um clima de paz c!!Jra
d_oura, assinalada pela fraternidade entre os povos 
de todos__ o_s _ _ç:gotinentes. 

Saúdo, assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a eleição do Brasil, com urna votaçâo rec<;>rde 
de 151 sufrágios - para compor o conselho 

- de Segurança da ONU, ao mesmo tempo em 
que testemunho ao Embaixador Paulo Nogueira 
Batista a certeza de que a sua sensibilidade política 
e correção de atitudes prevalecerão nos grandes 
momentos e_m que vier a exerCitar o seu legítimo 
direito de v:oto. em nome do Brl,ls.ü. 

Era- o que linha a- dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Car
neiro. 

O SR. DIRCE{[ CARNEIRO (PMDB- SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. SénadOres: 

A nossa presenr;a na tribuna do Senado,- hoje, 
é para levantar algumas reflexões bastante rápidas 
sobre o que tem ocorrido pela imprensa em rela
ção à reforma minlsteria1. Temos ouvido em al
guns pronunciamentos, principalmente partidos 
do Senhor Presidente da República, que se pre
tende extinguir, compactar ministérios, e, dentre 
eles, têm sido citados alguns que são o motivo 
da nossa preocupação neste pronunciamento. 
Quero referir-me particularmente a três deles: o 
MiniStério do Desenvolvimento Orbano, o Minis
tério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da 
culttua. Q nosso País tem _uma ~ de u~ani
zação elevadíssima, ê dos países que, neste fina] 
de século, tenha talvez na questão urbana o seu 
principal desafio, envolve_ndo nada menos do que 
80% do povo brasileiro, que atê o final_ do séc_ulo 
estarão urbanizado:;;, precisando do Poder Público 
não só do ponto de _vista institQcional, um instru
mentai para enfrentar a questão urbana, mas tam
bém de um instrumental administrativo. f4J eu 
quero defender_ a_ permanência do Ministério do 
Desenvolvimento Urbano como um_a _das estru
turas adm(nfstrativas necessária~ parã.-o EXecutiVo 
fazer frente a esta questão desafiador(,'!. De modo 
que falar em extinguir o Ministério do Desenvol
vimento Urbano_ do_nosso País, eu Çtç_ho que não 
contribui em na~ _para racionalizar a Adminjs.. 
tração Pública do nosso País, nem cqntrl_byi, do 
ponto de vista económico, porque nós temos visto 
a extinção_ de certo_s_ organismos públicos, onde 
o Qnl!~-~conômico é absorvido-por outras reparti
çôes. De modo que não é do ponto ele vista econô
mico que tem qua1quer importância a extinção 
do_,_MOU, ta1vez_ seja do ponto de Vista político. 
Isso ê também uma questão discutível 
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De modo que quero registrar esta preocupação, 
quero registrar esta refl~o, no sentido do enten
dimento, da necessidade da permanência do Mi
nistério para cuidar da questão urbana do nosso 
País, seguramente muito mais c_oroplexa do que 
a questão agrária, seguramente muito mais vio
lenta do que a questão agrária, muito mais desa
fiadora do ponto de vista dos investimentos, que, 
a nível de infra-estrutura, talvez tenhamos, até o 
final do século, que dobrar os investimentos qu_e 
fizemos até agora. Isto é multo, do ponto de vista 
quantitativo, grande, complexo e demanda real
mente uma estrutura apropriada para enfrentá-lo. 
Vi, examinando o orçamento do Ministério do De
senvolvimento Urbano, o que foi feito no periodo 
do cruzado, portanto, com_ um expectativa infla
cionária muito baixa, que ele recebeu poucos re
cursos de suplementação. E talvez o desempenho 
desse Ministério tenha sido prejudicado por uma 
falta de suplementação adequada, por ter sido 
seu orçamento elaborado no momento em que 
a expectativa inflacionária era tão baixa. De modo 
que, ao con.tr~.rio de extinguir, esse ~stério pre
cisa ser dotado não s6 de reC\.Irsos, m~ de um 
instrumental mais ágil, para fazer frente a esse 
desafio. 

A outra questão que também queria levantar 
é relativa ao Ministéiro de Ciência e teçnolagia. 

Sabemos que entre as paises desenva.lvidos 
hoje, na sua relação comercial, o produto mais 
freqUente e mais va1ioso das trocas comerciais 
entre esses países é a tecnologia-. é~ informa
ção elaborªda, portanto. 

Se isto é matéria da mais alta importância entre 
os negócios das nações desenvolVid~s. poderão 
o não ocorrer nos países subdesenvolvidos, por
que, infelizmente, são as matérias~primas a sua 
maior participação nas trocas internacionais e 
acho que isto não orgulha muito nenhuma econo
mia. 

a cada quartoze meses, portanto, pouco mais de 
um ano e_as informações disponíveis afere.çidas, 
produzidas duplicam de quantidade. Isto significa 
que es_ta_é a maior matéria-prima _a ser oferecida, 
para transformação, aos pãíSE:s e quem tiver ós 
instrumentos para processar essa bruta] quanti
dade de informação terá ~.conquistas ou terá 
alcançado os níveis indispensáveis para oferecer 
a qualidade de vida d.esejada pelas nações e pelos 
seus povos. De modo que o Ministerio da Ciênc~a 
e Tecnologia é~ ministério que deve se ocupar , 
P.o. instrumental para oferecer a· esse processa
mento. necessário. das informações_ aquilo que é 
objetivo das nações. 

Não existe poder sem informação, inclusive es
te nosso Poder Legls1ativo carece muito de infor
mação. Precisamos prestar muita atenção, por
que quem dominar as informações va:í dQminar 
economicamente, politicamente, socialmente, 
enfim vai constituir realmente uma estrutura de 
poder. A infonnação é essencial; a tecnologia é 
uma forma elaborada de irúormação. De modo 
que defendemos a permanência deste ministério 
na esbutura administrativa do nosso Pais. 

Para finalizar, a questão cultura. Quem seria 
o juiz da extinção do Ministério da Cultura? Um 
País coma o hosso, que tem tantas diversidades 
regionais, que tem tanta diversidade na sua etnia, 
que ·tem" tanta diversidade na sua questão cultural 
e social não poderia presddir do Ministério da 
Cultura,· pór(Jue é um Ministério absolutamente 
indispensável para fazer a elaboração cabível des
se prOblema tão complexo que é a questão étnica, 
a questão. cultur_al, a questão social do nosso 
País. ·· -

O Sr. Ronan Tito-Permite V. EX um aparte? 

O SR. DIRCEU CARI'IEIRO -Ouço o nobre 
Senador Ronan Tito. 

Portanto, a existência do Ministério de Ciência O Sr. Ronan Tito-Senad.or Dirceu Carneiro, 
e tecnologia, num país com a potencialidade bra- V. Ex" tem .toda .. a razão ao abordar este assunto 
sileira, com a dimensão·que o nossa País tem, tãomomentoso,etenhocerteza.dequenãoserão 
com a sua diversidade de clima, com o seu poten- rriodificados esses três ministérios, mesmo por-
dai de solos agricultáveis, com a· seu potencial que são d.a maior irnportânc.:ia neste momento 
energético;- ·do ponto de vista de todas os tipos em que vivemos. TenhO a .impressão de que Sua 
de energia, com a possibilidade científica que já Excelência. o Senhor Presidente da República, es-
ternos conquistado até o momento, já que, hoje, tá muito preocupado em modificar algumas ano-
o nosso País está beirando a massa crítica de malias que foram criadas com o tempo. Por exem-
cientistas , não vejo motivo algum para que se pio, no Brasil, hoje, há seis ministérios milttares. 
fale na extinção desse Ministério de Ciência e Tec- Isto ê um negócio que, se contado nos países 
nologia. desenvolvidos, vai levar os nossos contendores, 

· os nossos companheiros, de outros paíSes, à risa-
0 Brasil precisa desenvolver a pesquisa cienti- da. Seis ministérios, quando paíse$c desenvolvidos, 

fica e acelerar. o desenvolvimento tecnológico e que têm realmente grande necessidade de ter 
precisa assumir isto c.om. "as su~ próprias per- 0 seu aparato bélico ou armamentista, dada a 
nas". Não concordamos que o nosso País fique situação em que se encontra esses países, há 
na dependênica da importação de tecnologia um Ministério, que é o da Defesa .. No Brasil, criou-
num grau comprometedor. Sei que tOdos os pai- se 0 Estado-Maior das Forças Armadas com 0 
ses precisam de importação de tecnologia e não intuito de unificar os .ministériOs militares todos 
vai ser o Brasil a exce·ção, mas é absolutamente . no Ministério da Defesa. Virou mais um ministério. 
fundamental que tenhamos a elaboração da nos- Hoje ~emos a Chefia da Casa Militar com status 
sa própria tecnologia e a Ministério de Ciência de ministério; temos 0 Serviço Naçipn~ de h)for-
e Tecnologia cumpre este papel, que articula o mação -SNI- CQffi.!!t!ltus de ministério, Te-
setor científico de nosso País, que promove o - nho impressãO, então, de que a coisa começará 
desenvolviemnto.f:unda_mental nessa área. por aí, além disto, tenho também a impressão 

Sabemos que se a população mundial a cada 
trinta e poucos anos dobra o seu número: que 
a necessidade de oferta energética a cada quinze, 
dezesseis, dezessete anos tem nece.s§id.ade dedu
plicar essa oferta: que as informações duplicam 

de que Sua ExcelênQ.a o Senhor Presidente da 
EepúbUca, Dr. José_Sarney~ b.e:rn assessorado co
mo é nestas questões administrativas, modificará 

-a questão d.a Agricultura, porque temos, por 
. exemplo, o Ministério da Agriculblra, depois te-

mos o. ~Qistério. da, Irrigação .. Então, no Brasn, 
temos Ministério da Agricultura de "segueiro" e 
Ministério da Agricultura ''irrigada". É possível, en
tão, que essas anom~ias sejam corrigidas, mas 
não creio que passará pela c;abeçél do Presidente 
ou de qualquer administrador, neste momento, 
mexer no Ministério do. Desenvolvimento Urbano, 
principalmente tão bem gerido como anda pelo 
Ministro Deni. Schwartz e, _como d_isse V. ~. com 
o grave problema que tem este Pj!Ís nas seus 
quatro mil e tantos muniCípios; é a questão do 
des.envolVimento urbano, é a questão da cuJtura. 
V. Ex' começa por dizer, com toda propriedade 
que este .é um País que esquece e pisa a sua 
cultura. Precisamos resgcrtar o que já existe da 
cultura, porque uma das formas de colonização 
modema 'é através da exportação da cultura, ou 
do aculturamento. E de Qências e Tetffologia? 
Isto precisa ser valorizado, com mais verbas, mui
to mais verbas para o desenvolvimento da nossa 
tecnologia. 

De maneira que tenho a impressão, Senador 
Dirceu Caffielro, embora V. Ex" levante em muito 
boa hora, e o faz de maneira preventiva, que esses 
Ministérios nã.o devem mesmo, ser tocados. Mas, 
acredito que seja por ar, que vamos passar, por 
exemplo, a questão da cana-de-açúcar para o Mi
nistério da Agricultura.. Na questão do café, quan
do o mUrido todo pensa que é um produto ligado 

..ao Ministério da Agricultura, aqui no Brasil, contu
do, está ligado ao Ministério da Indústria·e Comér
cio. Tenho a impressãO de que é por aí que vai 
passar. Porque não é possível que neste momento 
vamos mexer em ministérios que tenham a sua 
função tão bem delimitada na sociedade moder
na, que ã Cãda dia temos mais necessidade deJes. 
e deixar de lado essas mazelas todas que_ acabei 
de citar. Parabenizo V. EX' pela oportunidade do 
seu pronunciamento e me solidarizo inteiramente 
com V. Ex' 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Eu é que~ 
deço o enriquecimento desta refiexaão e tinha 00$ 

meus proposi1x>s, inclusive, a c:i1ação expressa do Mi
nistério da Irrigação, como sendo, realmento, da uma 
estrutura que corresponde a um programa gover~ 
namental, não propriamente, não necessariamen
te a ser suportada superpaga por um ministério. 
É .verdade que é ~m tema muito _importante, ne~ 
cessário para o nosso. ~aís •. mas __ que talvez, não 
necessite especificamente de uni ·rri.ioistério. Caso 
também da Administração, que poderia ser exer
cida como organisino eficaz, mas sem ta1vez, a: 
necessidade do status de ministério. Foi l.em~ 
brada ml!fto be.m a questão dos Miliistérios ·milita· 
res que são numerosoS: na nossa estrutura admi· 
nistrativa. · -

Eu queria deixar bem claro que a nossa defesa 
, da pemianência, especificarriénte no aspecto des
ses .. ~ês mJnistéfios, não tem nada a vet com os 
seus tltuJares, que não têm nenhunia permanên
cia no quadro e, sim, preenchem as funções mo
mentâneas de ministra dessas pastas. Defendo 
não a permànência do ministro, mas defendo a 

~J?eimanência do ministério na estrutura adminis
trativa do nosso· P8ís, cjt.ie é absolutamente indis
pensável, me parece, pelos" desafios que a questão 
enfrenta·ri_á riossã: atual realidade. 

De modo qUe eram estás as considerações que 
tínhamos a registrar e, também, a nossa expec
tativa de que o Senhoi: Presidente da República, 
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realmente, corrija estas anomalias citadas, inclu
sive, pelo nobre Sena_do_r Ronan Tito, e outras 
que fazem parte dessa estrutura que aind_a tem 
muito de autoritária e pouco de democrática na
quilo que diz respeito à administração do nos_~ 
País, que pouco foi m_~d~t Temos sentido, numa 
análise que fazemos de algun_~ 6r_gãos do Gover
no, principalmente os ligados à questão da impor
tação de alimentos, onde a CPI desta Cc.'!sa, por 
min presidida, investiga, que a complexidade e 
talvez o biombo autoritádo ainda, na questão ad
miriistrativa, permanece muito vivo ~. que temos 
que assumir realmente uma modificação nessa 
questão administrativa. Mas que ela seja fe_ita em 
cima das anomalias, que seja feita em c:ima de 
uma racionalização e não em cima de cois_as es
senciais como são o Ministério _de Desenvolvi- . 
menta Urbano, Ministério de Ciência e Tecno
logia, Ministério da Cultura e outros Ministérios 
importantes que deixo de citar, mas que não dei
xam de ter a ~ua importância capital. Portanto, 
na organização administrativa, uma situação anã-
mala existe, onde a questão habitaCional ê tratada 
por meia dúzia de órgãos do Govem_o, é _tratada 
pelo Min_istério do Deserw_olviment~J pe:l~ _ ~ecre-
tária EsPedaJ da Ação Comunitária do Oo~nw, 
pelo Ministério do Planejamento, pela Caixa Eco
nômica e ainda por outrQs órgãos menores da ~ 
Administração pública, e o que faz com que as 
coisas fiquem confusas e -não tenlta_ diretriz clara 
para se estabelec;~r uma política habitacional do 
nosso País. Apenas para falar em questão de polí· 
tica habitacional, isto sim, acho que essa raciona
üzação, acho que uma refonna'a_dministrativa e_m 
cima dessas questões é _pportuna se não tarcHa. 
Obrigado, Sr. Presidente. (MuitQ bem!) , _ 

O SR. PRESIDENTE (Juthay Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- (PDS ::::MT. 
Sem revisão do _orador.) -_Sr . .Pre~ic,!_ente, Srs. 
Senadores: 

Ess_es órgãos se encarregam de ter uma visão 
global aos diferentes aspectos da tecnologia e 
-procurar urnã aÇão coordenada, sem a criação 
de_ um Ministério d~ Oência e Tecnologia, que 
daria ·a impressãO de que é pasSIVei uma ação 
global, cenb"allzada, em matéria de tecnologia. Isto 
não é possível. Cada um dos Ministérios e órgãos 
do Governo, dentro de sua especialização, tem 
de ter um deserivolvlmentO tecnológico afeiçoado 
às suas realidades. O desenvolviinento te<::noló
glco o5.e toma tanto mais dificil quando mais 

__ distante do fato operacional está o pesquisador 
ou o cientista. Assim, o Ministério da _NJricultura 
tem ·de àe_senvolver tecnologiã agrícola e tem de 
ter cientistas voltados espe<::_ificamente para esSa 
tarefa~ sem receber instluções de urii Ministério 
de _ÇiAn9a e Tecnologia _operando num nível bu
rocrático 'abstfato: 

Na França, na Inglaterra e nos Estados UnJdos, 
países de grande avanço tecnológf<;_o, não há wn 
ministério de Ciência e Tecnologia, existe apenas 
um na Alemanha. O Japão se notabilizou pela 
capacidade de C09rdenÇir tecnologicamente_ os 
empreendimentos, e não tem um ministério espe

-cíficõ-âé Ciência e Tecnologia. 
A grande orientação de coordenação tecnoló

gica é ·aada- pelo MIO, Ministério da Indústria e 
Comêtclo Internacional. 

É ·un;a-excreScência ui' útil o MiniStério de Ciên
Cia e··Teé:nOIOfiia, prindpalrtiente, porque-Se su
perpôs_ a um órgão que já existia, o Consélho 
Nacional de Pesquisa_e_que ?e_gue o modelo rpun
dial de coordenar a pesquisa que naturalmente, 
-vocãcionalmente, tem de ser exercida em contato 
com o fato e a realidade concreta. A pesqUisa 

-apliCada, certainente, fem ·de ser voltada para o 
fatq_. Assim, o -~nistério de .T elec:omuni<::ações 
tem de Jazer pesquisas de" terecorm.iniCHções, o 
MiniSt~Do da Agricuhura tem de fazer a pesquisa 
agifi:é>la, o Ministério dã Indústriã e Cómérdo tem 

--de geiifos orgãôS diretamente orientádos para 
Não me tenho celebri:!;a_do __ nêstà- CaSa _por 

apoiar Sua Excelência o St;:ilhor Presidente da 
República de cuja politica económica tenho diver
gido profundamente, mas gostaria de apoiá-lo 
num aspecto particular que foi contestado pelo 
meu ilustre companheiro, Senador Dirceu Car~ 
neiro, ao discorrer sobre reforma ministerial. 
Apoio a proposta de Sua Excelênc:;ia Q ~r~ _?_r~si
dente da República de uma drástica simplificação 
ministerial. Criar ministérios não representa criar 
recursos, e às vezes simples_f!1ente significa com-

- 'a·pes<jUisa industrial. O que se criou foi wna abs-

plicar e desvirtuar funções. - --

Os quatr_õ Mirllstérios 'criado$ por Tancredo Ne
ves foram criados para satisfazer a interesses de 
acomodação política, e não foram precedidos de 
wna análise correta de necessidades. admini$tra
tivas. Aliás, o próprio Tancredo Neveli o reçOiJbe
ceu. Não havia sido feito nenhum programa de 
reforma administrativa em que se embasasse a 
criação de quatro novQ~ ministédçs, c9mo o Mi
nistério da Cultura, o Ministério do Desenvol.vi
mento Urbano, o Ministério da Reforma Agrária 
e o Ministério da Ciência e Tecnologia. O último 
Ministério, e em particular, é de utilidade assaz 
questionável. Entre as gfahdes potências cientí
ficas o sistema habitualmente adotado para o ge
renciamento do incentivo à tecnologia -há o 
sistema de Conselhos Nacionais de Coordenção 
e de Assessores Oentíficos do Chefe de Estado. 

traç:ã9 cara, complicada, com verbas que em 
gl,'a"'q~_ parte sãO desviadas para o atendimento 
burocrático de uma superestrutura inútil, quando 
esses mesmos recursos poderiam, simplesmente, 
Sérey!Qtúdos aos Ministérios específicos e objetos 
de urria: çoor9enação glObal. T amemos um 
~e~PTo CoõcretO: a ':llaíór CÓ~quista qUe se avizi
nha em matêilã de física é provaVelmente a super
condutividade. Há um Prêmio Nobel dado recen
teniEmte a -doiS p"e5qui5adores de superconduti
vidilàe;~enr laboratórios da IBM. na Suiça. Uma 
vez anunciado o fenômeno da sUpercondutivida
de atraves ~ae ligaS de cerâmicas, Professores da 

~ UntVirsidade -ae São Carlos se lançaram em pes
quisaS-seinelhantes, com métodos assaz rudi
inentares:-'Qual seria a atitude de um Conselho 
NãciOrial de Pesquisas que quisesse realmente 

- avançar na causa da tecnológia? DesJocar recur
sõ-$ imediatamente parã assistir esta unidade que 

···esuwaoperando sOb O ConCreto .. Que faz 9 Minis~ 
térlO-ae Cíêii_cia e_lecn916gia? Cria urna secretária 

--espeCial de mate~is. Onde? Numa universidade? 
Num laboratório? Não, no árido Planalto Central. 

-AliáS;~não inclUiU apenas- Uma subsecretaria, mas 
três sUbsecretaria~. Já.._tinha se criado a Secretária 
Especial de InformátíCa, alguns a chamam ·de Se
'cretarla -Esj:ie-cial- de Ignorância, a Secretaria de 
Biôgeriétic::a, num País cUjos quatro maiores bi_o-

genecitistas, por não encontnu:em condições de 
trabalho aqui, estão trabalhando nos Estados Uni
dos, a Secretaria de Materiais, a Secretaria de Me-
cânica de PreCisão e uma-ciuiflb Secretaria. As
sim, foram criadas três novas secretarias, mas 
nenhuma delas vai, de maneira alguma~ a partir 
do Palácio do Planalto, versar o problema tecnoló
gico concreto. Muito mais valeria termos simples
mente um órgão modesto de coordenação, ágil, 
para alocar verbas àqueles setores diretamente 
engajados na pesquisa tecnológica, vivendo a rea
lidade ambiental, o que não é o caso do Ministério 
da Oência e Tecnologia. Até agora tem sido um 
Ministério profundamente ideologizado, de que 
não se conh~e. resul.tadp único maiOr senão a 
'Criação de secretarias. Recentem~nte, obteve au
mento de 60%- no sea orçamento, quando-o Go
verno fa1a em cortar despesas, e criou 260 cargos 

·--de assessOria superior e direção. Enfim, criou-se 
uma grande burocracia, quando órgãos efetiva
mente dedicados à pesquisa estão à míngua de 
verbas. 

Parece-me bem pensada a observaç-ão do Se
nador Ronan Tito, de que alguns dos ministérios 
militares procuram magnificar-se através de titu1a
ridades extravagantes. Não vejo porque o _Chefe 
do Gabinete Mifltar seja promovido à minlstrança, 
ou o Secretário-Geral do Conselho de Segurança. 
Deviamos reservar o nome de m,inistro~ para tare
fas que não sejam a~ssoriais e nesses âois ca
sos--é wna tatefa assessorial do Presidente da 
Repóblica O título de ministrança apresenta uma 
coloração honorifica, certamente ffiãis despesas 
e dá mafor coniplexidade àS reuniões miniSteriais; 
não apresenta outra utilidad~. -

É discutível também a utilidade do Ministério 
do- DeSenvolvimento Urbano, principalmente 
quando o órgão executivo -do desenvolvimento 
urbario,-0 Planasa, que fazia o trabalho de sanea· 
menta, foi extinto. EXtinto o BNH, o Ministério 
do Desenvolvimento Urbano é apenas uma super
burocracia a consum_ir rec.ursos, sem_ nen_huma 
vocação prática e sobretudo sem instrumentos 
práticos de ação. 

O Ministério da Reforma Agrária é _outro que 
pouco sentido faz; não é mai~ c:Jo que uma supe
restrutura burocrática que tem que _se utilizar do 
Incra. O que havia a criticar é exatamente a inope
raciotla1idadE!l do Incra. Por_ quê? Porque, esque
cendo-se da sua vocaç~o original que era de pro
mover-a reeStrUturação agrária do Brasil, passou 
a confundir reforma agrária com desapropriação 
e concenb"ou-se_Qbsessiv;~mente_no tema da de
sapropriação. Ora, desde o Estatuto da Terra, do 
qual fui um dos autore~ em 1 S}64, ficou estabe
lecid_q_que a ree~uração agráJia dO Brasil era 
um p-roblema urgente a ser resolvido- atravé's--:de 
três ins:tru_m~ntos assiro hierarguizaâõ-s: primeiro, 
tributação progreSsiva sobr~· â terra; ini.PrOdutiva; 
segundo, colonização de novas áreas; terceiro e 
.apenas em terceiro lugar, desapropriação em 
áreas estrimmente delimitadas como sendo de 
conflito agráriõ e~losivÕ. Ao iOnQO dos a_nos;·ilão 
se ativou realmente o Programa de Tributação 
Ruial; o lmposto TerrltprialR_uial_, que deveria ter 
significado algo de importante, passou a repre
sentar pouco mais de_l, 67% da receita da União 
e talvez o desinteresse da União em cobrar esse 
imposto, que era o instrumento principal da refor- -
ma agrária, provenha do fato de que esse imposto 
pertencia aos municípios, era cobrado pela União, 
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mas deveria ser inteiramente entregue aos muni
cípios~ Ficando com-o- ônus d;;1 cqbrança, sem 
as delícias da dispensação, o que aconteceu foi 
que na realidade o· Incra não operou ade_quada
mente o sistema de tnbutação agrária e o proble
ma de estrutura fundiária se agravou quando po
deria ter sido solucionado de forma gradua1, hu
mana e menos conflituosa através da observância 
da hierarquia prevista no Estat!JtQ_ da Terra. Mas, 
ao invés d~o:-c_Qfrigirmos_ os er;ros __ dQJncxa. _o ~e 
fizemos? Criou-se o.Minist~~o_da Refoíin" Agi-á
ria, que com_eteu o mesmç erro, queT dizer, centra
lizou toda a sua atenção no EstatUtO daJlesapro
priação, que ê o mais _c~. o mais difícil, o· ffiais 
conflituoso e _o_ mais perigoso in.strumentQ. c;lo 
ponto de vista de manutenção da produtividade 
agrícola. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS-Corii J)i'ai:er. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Gostaria, no~ 
bre Senador, de fazer _algumas considerações so
bre as obse~Vaçõe_s de V. Ex", principalmente nos 
aspectos que considero de maio_r relevância, Ciên~ 
da e Tecnología, Desenvolvimento Urbano e a 
questão _da Cultu_r.,_ P.M.r:tc;lQ_ ~s_ cºIQÇªS=~Er.> çle 
V. Ex" Sobre a forma com que outros pafses solu
donafam essa questão, acredfto que nosso Pafs 
deve ter_conhecimentoe utilizcaf-se c;iaexperiência 
de outras nações, inclusive mais amadurecidas 
do que a nossa no equacionamento __ Qos s_eus 
probelmas, mas não necessariamente segui-las. 
Por isto, .., .solução adotada por nosso País, um 
pouco diferenciada da que outras nações ,adota
ram, citadas inclusive por V. Ex!', tem seu aspecto 
peculiar da nacionalidade brasileira. A valorização 
de certas áreas, como a questão tecnológica, com 
a criação do Ministério, foi rnuito_ discutida na 
oportunidade em que foi proposta, prin.cipalrTien
te pela s_ociedade cienblicaL que tinha uma divisão 
interna na questão. Uns defendiam o fortaleci
mento de UJ"'J~ __ s~retaria, qlS_rç_s, a cri~ção ~o 
Ministério - acabou prevafeç_e_n_do esta_ ú.lt:ü:na. 
A meu ver, essa valorização tem a sua função 
e aqu~ a noSsa reãlidade vai cumprir o seu papel. 
V. ~ levante a questão da bu_rocr_acia monu
mental que se cria em tomo ·dos minlstériÔs. Re
conheço essa preocupação, e é legitimo que e1a 
seja levantada por V. Ex', que quando Ministro, 
foi um dos luminares e ideólogos do processo 
burocratizante do País, que SeiViu mUito ao regime 
autoritário concentrador de d~~o, inclusive de 
renda, pela reforma ministerial de que V. EX' foi 
um dos patrocinadores. V. Ex" d_eve, portanto ter 
essa preocupação. Não Ignoro esta vivênda que 
tivemos no Pãis. que, por sinal, abomino em gran
de conta em muitos de_ seus aspectos. Mas espero 
que o País não fique nesse pà-sSado, e, sim, que 
se volte para o futuro e compreenda os erros 
cometidos ·a partir desses labirintos criados pelo 
poder e que realmente n6s com;igamos resolver 
os nossos problemas ao nosso modo e ao nível 
da competição internacional 

O SR. ROBERTO CAMPOS -V. Ex' relem
bra os meus pecados de jovem c_pmo planejador. 
Realmente, àquela altura dos acontecimentos, eu 
imaginava que uin grupo de tecnocratas devota
dos e supostamente iluminados poderiam fazer 
algum tipo de planejamento. O tipo de planeja-
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menta que eu então imagiruJVa seria exatamente 
aqUele que figura no texto constitucional do Rela
tor Bernardo Cabral: planejamento executivo para 
o setor públiCo e planejamento indicativo para 
o setor privado. Na realidade, foram executados 
àquela época dois tipos de planejamento, um de 
curto prazo chemado programa de ação mone
tária, que é um planejamento correto, porque visa 
apenas hitólar a ação·rnonetária do Governo for
necendo à inidati~ p_rivada indicações preciosas 
Sobre a política mõnetárla, a política fiscal, a polí
tica salarial e a politica cambial. O outro prOgrama, 
chamãdo decena1 não era mais do que díretriz.es 
estratégicas de planejalnento, estabelecimehto de 
prioridades com apenas dois ou três setores pla
nejados ao nivel de detalhe. 

Hoje, a_çreQito que a economia eY9ly_iu pàra 
~atal_CC)Il"!Rlexida~e que o Governo deVe na ficar 
apenas no primeiro -tiPo de Planejamento, qUer 
diler, programar a ação monetária e fiscal e deixar 
que o mercado se: .encarregue do resto. o·empie
sário é por exCelência- o descobridor de oportu
nidades. __ 

A nossa sociedade tem dois graus de comple
- xidade: primeiro, é uma sociedade de consumo 

de massa, e não apenas uma sociedade de neces
sidades básicas; segundo, é uma sociedade alta
mente tecnol6gica; e a tecnologia exige liberdade 
e criatividade individual. Nesse tipo de sociedade 

- o empresário é que realmente deve ser o engenho 
motor e isto está sendo reconhecido pelos pr6-

- prios países socialistas que estão procurando, ca
da vez mals, reforçar os· seus raros, _escassos seg
mentos de economia de mercado com a expe
riência de, assim, dinamizar a economia como 
um todo- hoje rebelde _a planejamentos de tipo 
centralizados. -

QJanto à çpncentração de rep.da, acredito que 
ela tenha, ocorrido_, em certa époc~. maiS sUbStan~ 
ci@lmente em periodos posteriore$ àqueles em 
que servi. No período em que servi, houve uma 
grande preocupação social, traduzida precisa
mente na criação do BNH, com a população de 
baixa renda. Os propósitos foram, depois desvir
tuados; no Fundo de .Garantia deT~empo de Servi
ços, que, na realidade, representou wn importante 
pecúlio para as classes operárias, na criação de 
programas de bolsas de estudo a serem geridas 
pelos próprios sindicatos; e no investimento _au
mentado em educação. Houve, portanto, uma 
preocupação grande de distribuição de renda. 

O mod~o de inc\~8\~~o _gue depois adota
-mos, particularmente a partir da segullda crise 
de petróleo, um modelo de industrialização inten~ 
siva, substitutiva de importação, é que, talvez, te
nha sido, involuntariamente, aliás, um modelo 
concentrador. de renda. 

Também s._eria injusto Indicar- a ê-nfase sobre 
exportação c:9mo Sndo parte-de um inodelo con· 
centrador de renda. A exportação até desconcen

- tra a renda. Gratrae parte das exportações são 
as ~o~Ções agrl.cõlas ou são exportações da 
pequena e média indúStiia. Ao estimular a efidên
c_ia, e só exporta quem é s6 as exporta quem 
é fldente, contnbui-se pata um aumento da renda 
global e, até, para a sua me1hor distribuição. Não 
é pura concidência que os grandes exportadores 
do mundo são, hoje, pafses de boa distribuição 
de renda. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Para que conste dos Anais do Senado, ~mo 

parte integrante deste meu procunciamen~o. leio 
o artigo do Dr. Ivan Martins, publicado ont~. 
com o qual concordo: 

DOCUMENTO DENUNCIA 
ARBITRARIEDADES DA SEI 

Ivan Martins 

Com um documento de 13 páginas, irrll"tulado 
"AvaliaçãCJ dos resultados da política nacional de 
informática e seus reflexos no setor ele~qô
nico", o_ Ministério das Comunicações acélba _de 
_desferir um do_s golpes mais co_ntundente~-j~'Aiti~ 
culados no in~rior do governo contra a Set!f~~ria 

-Especial de Informática (SEI) e o Mini~:rlo -da 
Oênda e Tecnologia, a quem ela está ligªÃ-~-

Neste doct~me_nto, assinado por SaJomão 
Wajmberg, secretário-geral do. G{UpD EJi,eciJ.tivo 
lnterministerial de Componentes e Materi~ _tQEI
COM), 6rgão ligado ao Ministério das CÇ!lllJni
caçóes, denunciam-se arbítrariedade_s perpetra
das contra_as_empresas multinacionais em nome 

. da reserva de merca9o, acusa-se a fragilidade da 
informática brasileira no setor básico de n](c;r.qele
trônica, ridiculariza-se o que s_e_ cbcuna ele ~ "in
dústria de cópias" criada no setor de cqo;1pJ.Ita
dores pessoais e, _finalmente, propõe-se,- sem 
meias palavras, o emparedamento políticO da SEI, 
através_ .da revogação de todos os seus ~ .J)or-
mativos. -

"A dependência às autoridades gove~en
tais em todas as etapas do processo pi-Odutivo 
inibe de modo absoluto a capacidade de _a_ç;Qrnpa
nhamento e reação ante a rápida evolução:t~no
lógíca, o que tem sido a principal causa da_iiJ.Capa
cidade brasileira de competir no merca_Q.o _iQl:ema
cional de microcomputadores", asstW.e:ra P. dQcu
mento, que leva o carimbo de "confide[].cial" e 

- foi conseguido, com exclusividade, pelo JORNAL 
DO BRAS«.. 

Denúncia - Esta nova peça na longa lista 
de atritos entre os ministros Antônio Carlqs Maga
lhães, das Comunicações e membro do _PFL, e 
Renato Archer, da Oêricia e Tecnologia.:~_-fjliado 
ao PMDB, começa corn uma ac:usaçãõ·:~ uma 
denúncia. A acusação é de que a SEI teria promo
vido as "virtuais expulsões" do Brasil das_CQmpa
nhias Motorola, americana e Philibrase, ~o grupo 
Philco, ambas fabricantes de semicofldllt:a..res. 

Em seguida, o documento trás-uma 4!B1únda: 
•·a PhWps Nordeste, instalada em Pemarii.buco, 
foi impedida de remeter à Philips, de são Paulo, 
os componentes que produzia, obrigando--a a ex
portá-los para a Holanda e reexportá-los _para o 
Brasil." Não há referência à data de tais opêi"ações. 

A segunda parte do documento ê degj_çª'da a 
analisar os resultados obtidos pela política brasi

- !eira de informática - e conclui que eles foram 
pffios. Wajmberg sustenta que a tecno]Qgja real
mente riaciona1 presente nos computadores fabri
cados no país- como as de plásticos extrtJ,d.ados, 
regulagens de fontes de força,_ comuniç;é!ç~o de 
dados e tubos de imagem-- são ori!Jlld_as da 
infra-estrutura industrial implantada anterlormen
te pela indústria eletrônica e de telecomuni~ções. 
''A política ioàusbi~ implementada pela SEI esti
mula principalmente montadoras 1 00%"" nacio
nais, que se Iirnitarn a interligar chlps importados, 
seguindo planos de_conexão darament~determi
nados nos manuais", afirma o docuryjento. "A 
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tecnologia de ponta, a tecnologia essencial ao falta de um plano adequado ao sempre reclamado 
microcomputador, a tecnologia do düp CPU e apoio di"! que carece o Nordeste e, o meu Estado 
de memória não foi nem de longe abordada em em particular, a instabilidade da política agrícola 
termos nacionais." - ""' - - - é;tá onerando, com cu;rtos insuportáveis, a avicul-

0 secretário-executivo do Geicom coftsidera tura de toda a nossa região. O Governo, Sr. Presi-
que os chlps prodw:ldos no Brasil por empresas _ dente, e mais particularmente o-Conselho Mon~ 
como a SID Microeletrônica e a ltaú componentes tário Nacional, obrigou a Companhia de'Fiflanda-
estão em estágioS tecn016giCóS que sequer po- meht\:1 da Produção a mudar os termos do acordo 
dem ser comparados àqueles exigidos pelo mer- concertado com os avicultores do Nordeste para 
cada. A produção mundial de chlps, enfatiza o · -o abastecimento regional de milho em face da 
documento, está concentrada em mãos de japo-- de_ficiência de nos.sa produção em razão da cala-
neses e-americanos. _mid~de que uma vez mais, com estoicismo, su-

"A questão da vulnerabilidade externa, cuja so-- portamos. 
lução, segundo os teóricos da polftka implemen- Entendemos, Sr. Presidente, nobres Senadores, 
tada,justiflcaria qualquer saCriffcld, continLia-pos~ -:o-caráter geral em qUe se fundamentou a nefasta 
ta nos mesmos termos para o Brasil, como para decisão do Conselho Monetário Nacional em sua 
o resto do-mundo: todos dependem de algumas tarefa de extingüir os subsídios. Entretanto, nada 
dezenas de produtores de circuitos de alta tecno-- poderá justificar a inoportunidade dos reflexos 
logia", diz Wajmberg. dessa decisão em seus naturais desdobramentos 

"Podemos seguramente dizer que a atual situã~ ·~eCbnõriiicoS e ~~ia:ls nO -quadro vigente-da seca 
ção industrial é de maior dependência que há nordestina. E O @e diz_er, nobres Senadores, da 
sete anos, poiS o aumento do grau de integração "COil.tenção dos- pi-eÇOs Pr8ticãdos no mercado 
e a queda dos preços dos circuitos integrados, quando, não somente o milho mas o farelo de 
em todos os países de nível de desenvolvimento soja e os produtos veterinários -todos de impor-
industrial corresp-ondente ao do Brasil, foi maior tância saliente na formação dos custos da avfcul-
que em nosso pais." _,tufa- elevam-se nos preços aos patamares _de 

Quanto à produção de microcomputadores, o --'c;inqüenta e, quatro por _cento Q primeiro, de _cento 
texto do secretário-executivo do Geicom. é impie~ e trinta e três por centQ _Q segundo e de quatro-
doso. Ele relaciona o crescimento da i!ldll_stria _ centos por cento os 1lltlmos? O subsídio s6 não 
nacional com a expansão, em escala internado-- . se justifica quando ele é gracioso ou quando se 
nal, da ldúsl;ria de cópias. Reduz a multiplicação distribui pelos critérios do beneficio social a am-
de fabricantes de PCs a um fenômeno decorrente pias camadas da população. 
da abundancia internacional de chlpae mostra O_ Nordeste e seus produtores avícolas, pelas 
que fabricar um PC na verdade significa, atual- razões explanadas, não podem prescindir da aqui-
mente, pouco mais do que saber comprar peças siç~o do milho da Companhia de Financiamento 
baratas no Oriente. ., _-da Produção nos termos _exatos dos entendlmen-

Para completar o quadro, o documento lembra tos acertados .com essa organização _em passado 
que somente o faturamento de exportações das recente. Não pode, por múltiplas e notáveis ra-
empresasMultitecheMitac,daTaiwan,oDaewod, zõeslPrimeiramente pela fragilidade de sua avi-
da Coréia do Sul, ê superior ao valor de produção cultura formada, em cerca de oitenta por cento, 
atribuído a toda indústria nacional de informática. por empresas de porte modesto, enl segundo 

"Parece-nos indiscutível a responsabilidade da -lugar, pel8 iillposSibilidade deste segmento:_ pro--
política de infonnática vigente pelo afastamento dutivo em arcar com o ônus global de aproxima-
dos normalmente agressivos e engenhosos em- damente seisç-e_!}~ e c:inqüenta milhões de cru-
presários brasileiros deste enorme merc:ado (de za"dos para o transporte rodoviário de oitoc:ent@s 
exportações)", conch.1.i o documento. ~-il=- toneladas de milho de Goiás_ e do Paraná 

Finalmente, no item das recomendações, para aS -reg~oes -afetadas pela seca; e, finalmente, 
Wajmberg sugere que o Conselho Nacional de k absolutamente impossível uma atividade econô
lnformátlca e Automação, o Conini, elabore uma · mica ope~ continuamente ~OJ. prejuízo porque 
lista anual de produtos ínclufdos na reserva de os ft:J.SumOs aumentam abusivamente e os preços 
mercado. Pede, também, que se acabe com a de merCado- sofi-ém urria éofttençãó de caráter 
necessidade de aprovação de projetes_ para as político. E neste-GaSO, se o povO não-deve pagar, 
empresas que não pleitearem incentivos fiscais; _lT_l~q pp_rque já não __ há corno impor-lhe mcüo--
propõe, ainda, que se revogue o controle de ifn.. res sacri~d()S! _que _o- Governo arque com esse 
portações para produtos voltados ao mercado ex~ ônus justificadO Poiqlle lhe sobra razões para jus-
temo: fmalmente, recomenda que se abra o país ~ficá-!o! - - -· 
às empresas de afta tecnoJogía que se disponham . -f~- em razão desSe pleito qUe recente_m~ 
a horizonta1izar a sua produção no Brasil. Os atos estiVemos com o Sr. Ministro_ d_ÇJ Agriculturca Irls 
normativos que conferem a SEI os inúmeros po- Rezende. Junto a S. Ex', pelos ilustres Senadores 
deres de veto e concessão que possui, fmallza, Ruy Baçelar e Ma\.!1'0 f3enevides, apoiado pela As-
seriam todos revogados. .sociação dos Avicultores __ de Sergtpe - o nosso 

Era o que tinha a dizer. Estado -e pela Associação Nordestina de Avicul-
tores. expusemos com detalhes a urgência deci

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - . .s6ria de que carece a nossa demanda que, afinal 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franc~o -de contas, Configura não somente o cUmprimento 
Rollemberg. da palavra empenhada pela Co_mpanhia de Pinan-

0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ciamento da Produção junto a essas en~dades 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) classistas como também porque o Nordeste intei-
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ ro (ecl,ama e mer~.e-~e. apoio. 

Não bastassem os efeitos danosos da seca nor.. - - - É para" reafirmar ãgora.. diante deste ilustre Pie· 
destina, as agruras do meu povo acrescidas d~ nário e da sensível opinião pública nacional que, 

desta tribuna, solicitamos a S. Ex' o Ministro Ids 
Rezende, bem como ao Excelentissimo Senhor 
Presidente da República José Samey, Continuem 
prestigiando os avlc:ultores nordestinos, bem co-
mo implementem as novas decisões que estão 
sendo- esperadas pelo setor, a fim de poderem 
desenvolver as suas atividades imensamente pro-
dutivas. 

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
um outro assunto, também de relevante impor
tância, nos traz à tribuna e que, a seguir, nesta 
_oportunidade passaremos a abordar. 

No tocante à questão da Reforma Agrária so
mos de opinião que ela é necessária e inadiável 
Como a politica adotada há 25 anos vem tendo 
escassa e ineficiente aplicação, devemos identi
ficar os erros, os vfcios. e procurar evitá-los na 
elaboraçáo da Lei Maior. 

O tratamento ideológico da questão é inlldmis
sfvel na elaboração de um texto_ constitucional. 
Na dem_~cracia a economia não pode ficar sujeita 
aos prindpios do _ _!iberallsmo dásslco puro, nem 
ao~igíilhões do estatismo absofutísta, ou a tendên. 
das híbridas que não condigam com a realidade 
bra~-~~ira Adotamos como princípios c:onstitucio
nais os legados -1Iber8ls que, nci- plã_rlo-_político, 
-estabelecem a separação dos poderes, a federa
são, o- sistema representativo, ã de-daraçao dos 
direitos e as garantias individuais; e, rio plano eco
nómico, a propriedade privada dos meios de pro
dução, a economia de mercado e a livre iniciativa. 
Mas, igualmente, introduzimos- como as princ:i~ 
Pais democracias capitalistas contemp-orâneas

-o direfto_ da propljedade condidonado ao cumpri
mento da função social, definicfa no Plano Nacio
nal de Reforma Agrária corno, a_ propriedade que 
favorece o bem-estar dos produtores e seus em
pregados; que mantém níveis satisfatórios de pro
dutividade; que assegura a conservaÇão dos re
~ naturais; e que mantétr.l- jUstas relações 
de trabalho entre proprietárioS- e trabalhadores. 
Estes são princípios inegociáveis, que todos acei
tam, ou devem aceitar, sendo inócuos quaisquer 
questionamei1!~~· · 

. A reforma agrária foi encampada por todos os 
Governos brasileiros que sucederam à assinatura 
da Carta de Punta dei Este, no final dos anos 
50, quando o nosso Pais chancelou o compre 
misso internacional de promover a distribuição 
de -terras dentro de um planejamento que ado
lasse uma p_olítica agrícola voltada para o deseno 
volvimento do setor. Mas, passados quase 3C 
anos, nenhum deles conseguiu implementá-la 
nos padrões desejados. João Qoulart a assumiu 
CQI"(lO principal meta do seu Ooverno, e caiu po1 

Causa dela. Castello _Branco obteve aprovaç:ãc: 
de Emenda Constitucional permitindo a desaprc 

. priação por interesse social, com pagamento em 
titules da dívida pública, mas não a executo1_, 
Costa e Silva editou Ato ln_stituclonal com o ftrn 
de realizar a reforma agrária e não conseg,_Jjl.! 
~d[cf ~ Q_e_isel herdaram os instrumentos leg~Ji~. 
mas também nada fizeram. Figueiredo criou c 
Ministério Extraordinário para Assuntos Fundi~ 
rios, foi ativo na distribuição de terras no No1t-~ 
e no Centro-Oeste, e administrou alguns conflito~ 
favorecendo o assentamento de famflias. O Pre~: 
dente Samey transformou o MEAF em Ministérk 
da Reforma Agrária e Desenvolvimento- MIRAt 
- que já teve quatro Mirnstros. Criou o Plane 
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Nacional de Reforma Agrária -PNRA._ com ambi
ciosas metas, que vêmMse revelando inviáve_is de 
execução; além de estarem gerando um clima 
de tensão nunca visto antes no mei9 rural. 

Nos centro urbanos, é generalizada a aceitação 
da tese de reforma agrária, sem maiores interes
ses quanto aos conflitos decorrentes ou aos con
fiscos, que não se aplicam em iguais dimensões 
à propriedade urbana. Ora, o elevado contingente 
de egressos do campo, que não é absolVido pelo 
mercado de trabalho dos setores industria] e de 
serviços, se transforma em fo_cos de pobreza nas
cidades, onde prolifera a marginalidade, consti
tuindo uma permanente ameaça para a classe 
média urbana e os governantes. Por outro lado, 
7 milhões de posseiros, assalariados, agregados, 
bóias-frias, parceiros, meeiros e-arrendatários 
querem - muitos precisam e devem ter - a 
posse de uma propriedade, o_u regularizar a situa
çáo de um imóvel que, de direito, lhes deve perten
cer. Paralelamente, também há mühares de_ inte
ressados, no campo e nas cidades, em obter terras 
do PNRA com fins meramente especulativos. Nes
te ambiente, grupos vinculados a ideologias espú
rias e interesses externos encontram o caldo de 
cultura para impor suas idéias, que entram em 
ebulição principaJmente nas fases_de maior aber
tura política, inviabilizando as ações voltadas para 
a consolidação de modelo brasileiro de demo
cracia. 

Forçoso é· reconhecer, mas quanto maior o 
espectro dessas forças populares, maior também 
se toma a agregação dos seus representantes, 
seja por conveniências políticas, seja pela dificul
dade de manifestar opiniões, mesmo que contrá
rias apenas à maneira de executar as mudanças 
e não à reforma em si. Por assumirem tão elevado 
risco, no mínimo, poderão ser acusados de estar 
a serviço dos interesses contrari2ldos,_em especial, 
dos latifundiários. Mas a elaboração de _uma Cons
tituição é um trabalho que se _sobrepõe a todo 
interesse que não seja o de legar à Nação as 
bases de sua organização presente e futura, mere
cendo, portanto, a assunção de quaJquer risco. 

A pretensa fiXação do homem no meio ruraJ 
é um objetivo que contraria as forças das leis 
econômlcas. Desde o final da década passada, 
a economia brasileira vem reduzindo a intensi
dade do seu crescimento, com alternância de pe
riodos de visível recessão. I:: natural que a redução 
da oferta de empregos urbanos nesses períodos 
arrefeça os fluxos migratórios em direção às cida
des. Mas logo que o nosso modelo de capitalismo 
industrial- terciário - urbano voltar a crescer, 
a situação se inverterá. E as rriigrãç-ões campo
cidade se intensificarão ainda mais, lmpluslona
das pelas crescentes inovações tecnológicas, ago
ra favorecidas pela indústria nacional de computa
dores que, a médio prazo, chegarão também às 
propriedades rurais. A urbanização é urna tendên
cia natural dos modelos de capitalismo industrial, 
como mostra a experiência dos países pioneiros. 
Os Estados Unidos detêrri fioje apenas 2,8% de 
sua população ativa trabalhando nas atividades 
primárias, Israel tem 2%, a Hungria 3%, a Itália 
1%, e suas produções são cada vez maiores. Por 
outro lado, a Etiópia, Moçambique, Peru e México 
conheceram a fome porque colocaram gente em 
vez de máquinas no campo. 

O Brasil ainda detém, em média, 35% de sua 
população ativa ocupada na atividade rural, per· 

centual que, no Nordeste e_ no Norte, supera os 
40% _e _em São Paulo não chega aos 20-%. A 
urbar:tização intensifiCou-se a partir dos anos 60, 
mesmo com a preocupação politica de ocupar 

_ vazios com fins de segUrança nacional. Posterior
mente, os objetivos se vol~ram para a expansão 
das fronteiras econômicas, mais com a finalidade 
de gerar produtos exportáveis e pagar a dívida 
externa, do que para alimentar nossa população 
que, no Nordeste, é hoje a sexta mais mal alimen
tada do mundo. Em nome dessa expansão; des
mataram-se terras indiscriminadamente, com
prometeram-se reservas hidricas, desgastou-se a 
fauna e a flora e erodiu-se considerável parcela 
das terras agricultáveis. E nem assim se conse
·guiu reduzir o êxodo campo-cidade. Apesar de 
ainda termos um bom potencial de terras para 
exp~ndir fronteiras económicas em diversas par
tes do nosso território, o aumento da produção 
já não pode ser assegurado por práticas expansio
nistas, estando condicionado_ à_ maior produtivi
dade dos recursos produtivoS, o que implica a 
irreversibilidade da revolução __ tecnol6gica e con
seqüente redução .de mão-de-obra. A literatura 
especiãlizada recomenda, para as atuais condi
ções brasileiras, umamédiade_20% da população 
ativa ocupada na atividade rural, o que ·significa 
uma diferença de 40% sobre a atual, 

A meta de 7% ao ano no crescimento do produ
to nacional tem na atividacte agropecuária sua 
principaJ báse de sustentação. A produção indus
trial está condicionada ao fornecimento crescente 
de matérias-primas básicas. A oferta interna de 
alimentos, complementada com importações, é 
insuficiente para-aterider às necessidades de uma 
população que aumenta em quatro milhões de 
pessoas por ano. O alto custo e a insuficiente 
oferta de bens de consumo primário são os princi
pais responsáveis pelas elevadas taxas inflaclo
nári_~. que _inviabilizam_ os _investimentos produ-_ 
tivos em favor da especulação financeira e redu
zem o poder aquisitivo dos saJários, inibindo cada 
vez mais a produção. Por oUtro lado, o -Brasil pre
cisa gerar excedentes para exportar, aproveitando 
as condições satisfatórias_ da demanda externa 
de alimentos, a fim de conseguir as divisas neces
sárias à amortização da dívida externa. Acontece 
que a produção agropecuária, no presente estágio 
de aproveitamento dos recursos naturais de nossa 
geoeconomia, só poderá atender a essas pressões 
de demanda, e assim viabªizar os objetiv_os de 
crescimento econôiniço, pagamento da dívida e 
controle dos preços, se partir para o aumento 
da produtividade, modernizando a atividade pro
dutiva. 

O principal problema do meio rural é a inexis
tênCia de satisfatórias condições sociais, com im
plicações sobre o êxodo desordenado e a concen
tração da propriedade. É dever do Estado suprir 
o meio ruraJ de obras de infra-estrutura so_cial. 
Se o homem do campo tiver escolas, assistência 
médica, lazer, etc., como o da cidade, ele decidirá 
onde permanecer em função das necessidades 
do mercado de trabalho, que variam, nas cidades 
e no campo, de acordo com as oscilações da 
produção. 

A conc~~tração de terras, em muitos casos, 
é motivada Pela venda de pequenas propriedades, 
que se agregam às maiores. cujos proprietários 
têm condições de manter os filhos estudando nas 

capitais, não raro montando uma casa onde a 
fainilici possa desfrutar das vantagens que não 
enContra no meio rural. A omissão do Governo 
tem levado Inúmeros proP-rietários a prestarem 
esses servíços ·com reCursos próPrios, seja cons
truindo uma escola, uma capela, um pequeno 
posto médico, seja edificando casas para mora
dores, além de outios serviços, porque ali não 

_ chegam os beneficios_do BNH, nem de órgãos 
como_o Sesc, Sesi, Sena c e: sena i. A própria legis
lação trabalhista e previdenciária favorece o traba
lhador wbano __ e:rn detrimento do rural. A inexis
tência desses servis-os expuJsa o povo do campo, 
quando as cidades não têm condições de absor
vê-lo. Por outro lado, muitas propriedades não 
estão _cumprindo em plenitude a função social 
por absoluta falta de crédito e de assistência téchi
ca. Sem o atendimento prévio dessas necessi
dad~. de nada adiantará promover mudanças 
na estrutura agrária. 

O Estatuto da Terra, criado em 19_64, oferece 
uma visão modema da política agrária. Condi
ciona o uso da terra à suã função social, reporta-se 
àjustã e_a_dequada distribuição, refere-se ao dever 
de explorar racionalmente, contempla os diversifi
c_a_clos _meios de acesso à._te['(ª, mendonando a 
desapropriação por interess_e social, a usucapião 
_laboral, a legitimação da posse, etc. Este diploma 
teve redwida apUcação durante quase 20 ãnOs. 
Em 19"81, ·a Lei de Usucapião Especial reduziu 
para cinco anos o prazo para legitimação da pos_se 
e, paralelamente, demandou que esta posse se 
Cai:acterize como sendo opOsição. Ao meSmo 
tempo, tOmOu inatingíveis áreas de segurança na
cional, onde, paradoxaJmente, se incrustram imó
veis de estrangeiros, com largas extensões~ A me
dida -trouxe fortes restrições ao grande número 
de põsselros localizados nessas áreas. 

O Governo do Presidente Samey, tentando agi
Uzar o processo, praticamente iniciado por Figuei
redo, estabeleceu que o Plano Nacional de Refor
ma Agrária assentaria 1,4 milhão de famílias no 
periodo 86/89. Ape~r do grande empenho dos 
quatro ministros da Reforma Agrária, só foram 
assentadas_ 18.400 famílias, correspondendo a 
inenóS de 4% da previsão de 450.000 para esses 
dois anos. O Incra desapropriou 1,6 milhão de 
hectares, mas- só-cOnseguiu se imitir _na posse 
de 600 mil. Invasões organizadas, usando de gran
de violência, vêm sendo premiadas com a posse 
de terras. Reina a anarquia e confusão no meio 
rural. A insegurança tem levado muitos proprie
tários, inclusive médios e pequenos, a deixarem 
de investir na produção de alimentos. De janeiro 
a agosto deste ano, os conflitos e violências deixa~ 
ram um saldo de 11 O mortes, contr_a 85 em 1986. 

O Governo tem 112 milhões de hectares de 
terras improdutivas, que não vêm tendo priori
dade nos atas de desapropriação. Enquanto isso, 
temos conhecimento de que vêm sendo subdivi~ 
didas propriedades produtivas, com coberturas 
florestais, com pecuária extensiva, que precisa de 
reservas para o pasto quando escasseiam pasta
gens em determinadas épocas do ano. A legisla
ção federal não respeita as diferentes necessi· 
dades da agricultura e da pecuária, nem as pecu
liaridades da geoeconomia das diversas regiões. 
A pecuária nordestina está se revelando como 
uma vocação natural do semi-árido, tendo em 
vista a plantação de forragens adequadas à ecolo
gia local, como as xerófilas, a algaroba, o capim 
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buffeJ, etc., que vêm mudando a paisagem nas 
épocas de seca, quando temos as chamadas "se
cas verdes", desfavoráveis à agricultura, mas que 
dão condi_ç.õe_& de_ sustentação aos anüna~. ESsªs 
tendênciaS devem ser _ç:Ohsjderadas na delimita
ção dos imóveis passíVeis de desapropriaçãO. A 
prioridade atual é desapropriar imóveis acima de 
500 ha. Ora, 500 ha- Pode ser muito para o Sudes
te, mas pouco representa para certas áreas do 
Amazonas e do Centro-Oeste e~-para a atividade 
pecuária no serni-árido nordestino. A dimensão 
há que ser em módulos, que medem a rentabi
lidade potencial do imóvel_ em hectares, varianç:lo 
em cada região do território brasileiro. Al~m disso1 

entregar as terras desapropriadas a trabalhadores 
desamparados de assistência têc:nica, gerenc!iàl, 
crediticia e social é submeter a produção a colap
so certo, à anarquia e ao creScimento da miséria 
no campo e nas cidades, como já se evidência 
em nosso País e mostr~rn as experiências do Mé
xico, Cuba, Guatemala, Bolívia e outros países 
que perc:orreram o mesmo caminho, _ . . 

A nova Constituição _não pode ratificar esses 
erros. O dispositivo que dá ao Governo .a posse 
de áreas desapropriadas no fina] de 90- dias,_ sem 
a manifestação da Justiça e com a força do poder 
de policia do Estado, agride o direito de proprie
dade e a livre ínk;iativa. A competênciíi -exclusiva 
da União fere o princípio federativo e compromete 
a eficiência da pol.í'tica econômk:a, devendo s~r 
delegada, também, aos Estados e Municípios, que 
têm mais interesse em evita( que áreris de seus 
territórios sejam usadas como ~servas de valor, 
ou para fins especulativos. Consideramos da 
maior importância o estabelecido no art. 215 do 
Projeto ·constitucional, segundo o qu~I "plano n~
cional de desenvolvimento agrário, de execu~ão 
plurianuaJ, englobará, simultaneamente, as ações 
da política agrícola, política agrária e reforma 
agrária", A abrangência deste "artigo pennite res
tringir o número de dispositivos-do CapítulO da 
Política Agrícola, que deverá ter a necessárfa flexi
blidade para se ajustar ao planejamento da política 
econômica e social Enquaii.to iSSo, há que se_ 
mobilizar os órgãos regionais de desenvolvimen
to, com a ativa participação dos govemadqres 

e representantes dos Estados e elo povo no Con- ro_ de nossos destinos como nação livre, soberana 
gresso Nacional, com a finalidade de rever a ques- - e JUSta. • ~ • 

tão_ agrária em profundidad,e e el~rar ~- pl~ryos .· , ~s. IJáq ·.bqsta chorar nem indignar-se. Estes 
_ te'_glonais, que deverãO cOmpatibiliz~ <?_ piaJ]oJ:i~-Li ~t:!.,mem_o~ ~r'l~ã .. que nobres, não mudam este 

_dona! de DesenvoM.rnento Agrário e as dire~es quadr9 áe tr~gé,cbas pessoais, familiares; tragédia 
das políticas previstas no citado dispositivo·eonsti~ · verdadeirarriellte lladonal. · · ·- ---
tucipnal. _ _ . . . "., Teri\~s qtié_ alt~rar e altera;r_,Ürg~m.ente este 

Era o que tinha a dizer. Multo obrigado. (M-uito_ _ _quadro de ~olência ·humana que _está compro-
bem!) mentendo o_l;3rasil de hçje e de amanhã. _ . 

: ·- Dutahte o discurso do- Sr. FranciSco Rcr:: · ~ ,,_~~O ccifistruit l:ühà ~aça-Q _çc;)m ~-·óbitos ~r 
1/embetg o- Sr.. JUtahy MagalhãeS,-Primeiro-; ·, -· ~0, sendo ~e.11? .no ~ardeste? S-omo construir 
Sectetárlo i:leixa a cadeira da preSidéricf<:t, qiie · · a _dem.acracJa ~artic1pativa num _uruverso ~ar_cado 
·é ohipãda pelo Sr. Mário Maia. · -- · p_eJo_ ~atfa?e~~ que ~~~ç~ u~a ~édia de 

-·--···- · .,._ - Z6%,noBraJ3il~~a:tliJgequasemetaàe·dapopu-
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)_ é~n- .- IãÇ'ãO-ó:>m-1-naiS:.de l~_anos.i\6 Nordeste? EStes 

cedo a palavra ao nobre Senador·Jutahy Maga- dados não,são inventados. São do PAG, recente-
lhães. - mente lançado. Não.se trata mais de fazer disc!.lr· 

··sds; nem reaflllTlar princípios. Temos que assu

ÕSR. JdtAIWMAGAl:.HÃES (PMDB-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Senh.otP.re_si-
dente, Sen}Jores Senador~: . 

No Dia da Criança, comemorado a 12 passàdo, 
_ apesar dos folguedos ·organizados pelo Poder Pú- · 

blico e transm_itisJos pela ~~levisão numa t~ntativ~ 
de "enfeitar'' a real_ situação do nlenor neste País, 
SÓ tivemos que Chorar. Neste diã., uma segun
da-feira corno outra qualquer, morreram 1.Çl80' 
brasileiros_ CQOl menos de 5 anos. Chorar pelas 
milhares çie crianças que marrem por falta de 
.comida e assistê;ncia antes de completar ~;~m ano 
de idade. Chorar pelos milhões delas que, sobrevi
ventes do "sob_reano" CQ!)ÜOUarão 8_ engros~ar 
as estatísticas do eufemismo~ "menor abando_~ 
nado''; entre 30 e 35 milhões de Crianças, filhos 
das famílias de "baixa renda" isto é, de 16 milhões 
que "vivem" com renaa até wn mísero salário 
mÍIJirno, ·de 42 dólares mensais, irifE:rior até ao 
saJánO mínimO-do Paraguai; chorar também pelos 
filhos de outros 24,8 milhões de brasileiro, traba· 
lhadores, que são_Obrii;Jados a ajustar suas neces
sidades familiares a um "'leito de Procusto Sala
rial", que oscila entre estes 42 dólares e 200 d6la-

- res. E eles são, certamente, a maior parte da juven
tude Prasilei_r~. grossO de uma população de 140 
milhõe~ de almas, responsável principal pelo futu-

rrii-los proQmática e rea1isticamente. 

Nossas Ct;ianÇaS tel)l que Ser ãssistidas por uma 
.. Política de .Desenvolvimento Social que confira 

absoluta prioridade "não às próximas eleições, mas 
às-próximas ,g~raçc?es;., ; 
. . ProPiis e reitero -a .imPórtânda-de rãtfficarmos 
na~Constitui11te a "Declaração Universal dos Direi
tOs da Criança." e que também nas Disposições 
Trailsít6rias inCluamos um "PlanO. d~ Salvação 
da Criãri.ça Brasileira", a ser impleinentado du
r~te um período de 10 anos, ~om detalhadas 
indicações de instrUméntós; inetas e recursos. 
Trata-se, é verdade, e bem sei,. de assunto de 

'.Esta~o; con~_e d~. SI.;!~ .17l9el).pa de políticas pú
b~icas. __ Ma$, se a Reformei A_gráiia e O Regime 
·de -GoVerno· pfóVoqun tarita'·cereum~re tomam 
.táO.to espãÇO, por qUe_ não damos- -Um mínimo 
de atenção às nossas crianças? 

Sr. Presidente, si-S. Pare~. aproVeitO- Pafa trans
crever nos Al:lais desta casa ç registro do jornalista 
Joelmir Beting; esta triste situação, feito na Folha 
de S- Paulo de 1 O de outubro corrente. (Muito 
bem!) · 

DOCUMEIITQ A QUE SE REFER!3 O SR. 
J(.{J'HAY MACVILHÁES EM SEa DISCURSO: 
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Joelf!!ir Beting 

Sete bombas de Hiroshima por ano 
r..•o Dia d3 Criança, segulid.1•!Cir.:t, 

1.080 brasileirinhos com menos de 
cinco a.no.s de idade serllo sepultados 
em cova rasa pdr morte n4o natwoal, 
porque pro1•ocada. Ou pot morte que 
pode ser e1•itada com um piparote de 
informa~tio e um centavo de provi~ 
déncia. Essa é a medi_a cliâria da 
mortalidade infantil no Brâsil, desde 
agosto, na estimati1•a da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Uma guerra 
nuclear silenciosa: s:lo 394 mil erian
ças dizimadas par ano~ na base de 15 
óbitos por mil nascidos "'lvos ceontra 
68 por mil no ano p:Jss:ldoJ. A 
mortalidade infantil é a guerra civil 
doBrasU. 

Essa es:tatfstica fria, que CSeondct a 
e.-.:.plosão de uma bombõi atõmica de 
Hiroshima a cada ~ dias, com·lda~ 
nos, pelo menos no Dia da Criança, a 
um momento de recolhimento, renfl'o 
xão e remorso. Simplesmente porque 
dois terços de$ óbitos. especialmente 
no primeiro ano de 1-'ida, podem ser 
evitados. E n.i:o pela rcmoçlo dat 
causas da miséria, mas pelíl reduç.io 
dos seus efellos. · 

O aviltan1cnto 
Os misseis dessa "blit:t'' nuclear 

foram disparados contra· o ~mento 
mais indefeso da sociedade em tempo 
de crise: gestantes e crlan~as de 
baixa renda. E bot4 rer.rla baixa 
nisso: 6.6 milh6es de brasU~iro.t de 
todas as idades sobi'e\'Í\.'ein com 
renda igual a zero. OutroS J6.J 

milhões de patrlcios vegetsm com 
menos de um salário minimo de 
renda familiar. De um a cinco 
mlnimos, são ~4.8 milhões de cida
dãos em esUdo eh! pobreza endêmica. 
Fonte: PAG.Seplan. 

Até porque, o salário mlnimo no 
Brasil, agora medido pelo Piso Naci
onal de Slllários. riXado em Cz$ 
2.lHO,OO pdra outubro tou para rece
bimento no dla 10 de no~·embro), 
coloca-se entre os mais a\iltados do 
mundo: exatnmente .SJ dólares, con
lrá 8:l no ChUe, ·86 na Colômbia, 12'7 
na Argentin.1, 288 na Espanb::J, 545 
nos Estados Unidos, 650 na Itália ou 
668 na Suécia. Fonte: FA!l. 

O engajamento 

•r:.Js indicadores, verdadeira arit· 
métlca do Apocalipse. l't?\'elam que o 
n$ga.te da criança com a .. -ida por 
um fio reclama um P.rogr:ama de 
emergência, do tipo 'opcraç<io de 
guerra", em regime de calamidade 
pUblica, com direito .:1 imposto idem. 
Só que o imposto-calamidade, no 
caso, deve ser recolhido em espécie: 
o engajamento de cada cidadão 
responsoh·eJ no mutir.Jo nacional, 
com p:~rticipação direta nos progra· 
mas de difusijo do $Oro caseiro, de 
imunizaç.io em massa, de catequese 
do aleitamento materno, de assistén
cia .As gest.anttS de risco, de cobrança. 
local d"e postos de saúde e de creches 
-além dos programas de suplemen
bçiio allmezllar. de cap.1citaçào es· 

colar e dos projetas comunitái".i9S de 
Jazer. 

Pela dimensão da dú·idti soçial já 
contratada, e.Yigivel .sem data mar
cada, não basta salvar a \'ida de pelo 
menos dois terços das crianças con
denadas pela fome e pelas doenças 
derivadas da' fome -e preciso .. hu
manizar• a qualidade de vida dos 33 
milhões de sobrevi\·entes ainda ca
rentes. todos com menos de catorze 
anos de idade. 

No piorômetro 

.ai, com direito a dcserr~prego, <.~cu
mula perdas de até 60% nos últimos 
quinze meses, ·na a\•aliação do • • :Ui· 
nistério do Trabalho. Em setembro, 
os 16 milhões de brasileiros. que 
operam o milagre ae sobre\.·iver~~o:m 
menos de 50 dólares por mf!$.';na 
oit.<wa economia do mundo (ou na~4d• 
em renda "per c.'lpir.a'') th:t.or.:un 
como renda máxima um sa!cirio 
líquidodeCz$2.196,00. _____ ~ 

As necessidf.des bdsicas da Jqrni· 
lia, definidas por decreto aind~ cm 
vigor, custaram, no mês pa~ado. 
segundo o .Oiecse, exatameiJte t:;_z$ 
I9.ZW.OO. 

Na emergência 
O engajamento individual ao _\·olun

íariado nacional da guerra santa 
contra os eleitos da pobreza de 70 
milhões de brasileiros (que detem Que ~·enha, ·pOis, o not·o projeto 
apenas 12,9% da renda social) deve srx:J{ll do governo, que se propõe 
começar por um contato, até por concentrar 54,4% do investime.nto 
telefone, com quatro entidade:i que total do setor público em programas 
diio expediente integral no "frollt" da de cobertura das promissóri,1s yenci
assistencia materno-infantil em todo das .da dil.'ida social. fsso começa'POJ' 
o Brasil: a Legiáo Brasileira de um projeto montado pela LB.-\ cbrn o 
Assisténcia <LBAJ, a Sociedade Bra- Unicef. intitulado "Primeiro. a. Cri
sileira de Pediatria, a Pastoral da ança". Com d_otaç5o inicial de CZ$ 1,9 
Criança (CNBB) e o Fundo d.1s lrilhão, o programa. \·ai matar a. .(o;11e 
J\'ações Unidas para a Infância (Uni· (quatro refeições por dia J de. um 
ecO. milhão Cle crianças em "bolsõcs- de 

Essa com·ocação geral guarda re- miséria" localizados cm zonas rvtais 
Jaçào com a fulminante deterioração e áreas-metropolitanas. . ...... 
das condições de ,·ida do po,·o O projeto fõi testado em ~:-::f.:Is, 
brasileiro no naufrágio econõmico de RJ, em 1983. Rcsulrado: ~ morüdida· 
1987, depois do canto-de-sereia do de infanfil, no grupo_ assistido,~rfe}a
Plano Cruzado, em 1985 .. Quer dizer: bou de 'i6 por mil para apenas 2! ptJr 
o Brasíl voltou a piorar, perdendo em 171i1. Uma redução de 70% na atJÍiid.1· 
nove meses o que ha .. ·ia resgatado em de da "f::íbrica de anjos", seiu.ruJo 
três anos C 1984/86). O arrocho salari· .'\!arcos \/i/aça, presfde11te da LBA:. 

PIB. PER CAPITA ·BRASIL 

SUDESTE 

INDIVÍDUOS NA FAIXA DE 
POBREZA ABSOLUTA ·1985 

ANALFABETISMO 
POPULAÇÃO COM MAIS DE 15ANOS-1980 

SUL 

.\11. . . 81,2 --·;-_:.· 

. --·-CIJ •• ••u ••N<~-~- ............ _ 

,s ' --~~·~·-
41,G 

143,0 
........ .:.R- .... "'"" 

·:108.2 
. .J 

CENTRO.OESTE 

NORTE 

NORDESTE 

100 
oc.t.-.a ....... ~.- ..... , ___ JtlrU ... ll 

CONCENTRAÇÃO DA RENDA PESSOAL·1980 ~ 
~ 

SUDESTE !! 

SUL 

NORTE~ 

C. OESTE> 

SUL> 

SUDESTE> 

CENTRO·OEst~ . ij NOROESTE• 

NORTE 

NORDESTE 14,2% 

" J 

----. . 

BRASIL 26,0% 

NORDESTE. 46,7% 

NORTE 
24,2% 

'! . -· ·: -- -~ -...-riJ 
! MORTALIDADE INFANTIL- 1984 :; • 
~ÓBITOS POR MIL NASCIDOS ) !'>:f 
~ ... "!%. ''. .I', 

·· ~~ .8Ã;;:SiL.' _____ ss·3· 
E . ·anm=·sm"'i""rx:;r~A 
. 

:/ 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Con- deoitomilbõesde_crianças,esses·objetivosjamais 
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bap- serão atingidos. 

• tista. Mas, o perigo_ supremo reside na 9e$trllição 
O SR. L()()RIVAL BAPTISTA (PFL _ SE. da nOidade Nacional, ameaçada pela _concentra

ção de dezenas de milhões de ana1fabetos nas 
Pronuncia o seguinte cfiscurso.)- Sr. Presidente, regiões Norte e Nordeste do País, nas- Qllai;; a 
Srs. Senador_es: _ _ _ _ -~~ . _ . . o 

Rui Barbosa, quando escreveu 0 famos-o e im- -~ ilusão do separatismo já começ?' a vingar comQ 
perecível parecer sobre 0 ern;ino primário, asseve- - ·- wna saída capaz de garantir a sobrevivênci_a, em 
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DOCa.MENTQS A 'Q(JE SE REFERE O 
-SE!YADOR LQ(JRJVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: _" . 
- • A ElXJCAÇÃO BÁSICA 

NO NORDESTE 
- : ______ :-~ ____ -·~- " , N~;o Sotero 

- (Secretári<rGeral do Minl~rio-da Ed~Cação) 

rou. num daqueles lampejas de sua fulgurante condições dignas, das respectivas popUlações. 
inteligência: : A_propósito dos proble'"?~s da e~cação básica _ /!:- ~ducação é a base principal da construção 

: no Nordeste, o Prof. AlO!SLO Sotero, Secre_tárlo-- da democrat:ia. Com a edUcação frágil, constrói-
, .. "A nosso ver a chave misterio~ d_as des- ___ Geral do Min1stério da Educação, formulou recen- ~se; apehaS, "a -plebocrada. E a _educação básica 

graças que nos afligem é esta e só esta: a_ temente um séri~ advertência a_O$ responsáveis éoúniCocaminhoparaqueoconceitode_cidada-
ignorância popular, mã_e da servilidade e da pelos destinos d_a Nação brasileira, em primoroso - nia seja mais que um texto legal. 
miséria. Bs a grande ameaça contra a exis- artigo, pUblícado pela A Tarde, de Salvador, em . Partindo-_se da preiniSsa qu.e é na_ Região" Nor-
tência constitucional e livre 9a Nação: eis ()_ sua. _edição de sexta-feira, 18 de setemQro último, _ d~te.,.do Brasil onde se encqotrarJ) 0~ n:_tais graves 
formidável inimigo intestino que se asila nas que solicito seja incorporado _ao texto dest~ _ _Jlleu problemas do ensino de 1 ~ grau,- um novo perfil 
entranhas do País. Para o vencer, releya ins- condso pronunciamento. c?a p~(?ulação nordestina, que no ano zooo énvol-
taurarmos o grande serviço de defesa na_cio-, _ Trata-se de um documento digno das reflexões --= -verá cêrca de 5~ milhões de pessoa-se.:.:_ -inais 
na! contra a ignorância." de todos os brasileiros pelos conceitos, informa- do que o -nObre ela- atJ.Jãi _Pop"Uiação urbana -

As disparidades e desigualdades regionais que ções e -propostaS -nele contidas. terá seu r:ec_ort~ _taJ,.h~q-Q ~Pf;lo runip_ qiie ·se der 
ameaçamaunidadedaFederaçáobrasileira,sola.~ ___ -_Partindo_da pieffiissa que ... "é nél R~gião Nor- hoje a este_nívelde ensino .. _ 
panda pela base os seus fundarnentos, e amplian- deste do Br~il onde se. encontram os mais graves O acesSo- à escola, que no Brasíl_c.cirno _um 
do, de ano para ano, o imenso fosso que separa problemas do ens;iriO de 19 grau, um novo perfil todo já atrn.ge 90%"-de uma geração, ã.prE!senta 
as regiões Norte e Nordeste das regiões mais da população nordestina, que no ano 20ÇIO eriVõl-_ _ ri.o Nordeste os "ÍndiceS mais baixos. Das 300 mil 
desenvolvidas decorrem em grande parte das_eleR. ve~;á cerca de .56 milhõ~ de pessoas --:- mais cria~ças qUe a cada· ária ·aeotaril de entrar na 
vadastaxasdeanalfabetismoedosbaixosíndices 99-,que Q dobro da atual população urbana- eScola e que jamais-_o rarao; -209 mil estão no 
de escolaridade que constituem uma ma1dição, · ter~ 0 -seu recQrt~ talhado pelo iumo que se der Nordeste e deStas 152 niil estão na área furai 
um estigma deformante - algo muito pior do hoje a este nível de ensino. O p!'oblem!l do acesso eoin renda domiciliar abaixo de um saJário mini-
que as calamidades das secas periódicas, da fo- ao ~sino básicp no Brasil é,~p_or conseguinte, __ m~ 04-% da População naciona1). fstO indica-que 
me, da desnutrição, ~s _ endemias e do flagelo o problema de Uma ação decidid~, sol?re o .No r--: -30~· ~a J)9J?UI~_s:áo, nesta sitü~ção domiçOiar, es-
da politicagem desenfreada, mfope e atrasada-,-- -de,ste pobre". taiã.O fa-dados a_não saber lei e esCr~ e·anão 
ou seja, o elenco dos fatores adversos que acele- _ se _apropriar dos c.onh_ecimei1tos bá$coS qUe os 
ram os processos negativos do _atraso, do su!:>c_!e- - T':'do isS<? toma 0 Nordeste brasºe_ia:o, UIJla ~das., transformariam em cidadãos reais, a continuarem 
senvolvimento e da crescente deterioração deiS-- regJoes N maiS ~trasadas do ~undo em rel_açao à- -as con"9iç6es atuals de ensinO~ O problema do 
condições de vida d~s populações mais vulne- educaçao básica ... 0 modelo ~e desenvol~ento_ ~ acesso ao enSino básicO no ·&rasl1 é, por conse-
ráveis daquelas regiões. para super~r ess~ quadro eXJg~_? cresom~nto -~·guinte, o problema de uma ação.deçidida; sobre 

Além dos 20 milhões de analfabetos - fenô- . -da economJa regional a taxas maiS ahas do que o Nordeste pobre 
- ::_a atual méQ_ia nacional. Paralel() ao esforço de · 

meno que envergonha a naçionalidade ~- isto investimento n_q_s ~ior_e~ produtivos e na infra-es- A rê(>etêrida· na·-1· série, que é -O mais grave 
é, 1/4 da população com idade igual ou superior trutura económica e social, espera-se 0 desenvol- problema do ensino em todo o País, atinge, no 
a 15 anos- os dolorosos indtcadores recém-di- · Nordeste qu· ase 60% dos alunos Isto faz com vimento de relações inovadoras entre o Estado- • · 
vulgados a respeito da educação básicã, denun-___ e a sociedade. que, etn média, cada aluno passe mais três anos 
ciando a existência de mais de 8 milhões de crianN na 1 ~_série, blo_queando o acess_o a novos alunos 
ças em idade escolar sem acesso à escola, c.<mic- .ISto impliéa· n~ tomada de riledidas severas. 1e produzindp forte evasão escolar _alg_uns anos 
terizam uma situação crítica, geradora de som- O ensino ·superior tamt>ém foi tema de um bri- mais tarde. Em nenhum Estado do NQrdeste a 
brias perspectivas para o futuro do País, lhante artigo do Prof. Aloísio Sotero, publicado · PertentaQe~ de conduintes do 1~ -g~U a~nge 

A constatação dessa triste anorma1idade, a que no Co1Telo BrazUlense de 2 de outubro últir:no, _ 30%. Em alguns não ~hega sequer a 20%. Aí 
se deve acrescentar a inexistência de um fluxo @~ requeiro SeJa inéOrporado ao texto destes co- - concentram-se 70% dos analfabetàS Õrasileiros 
suficientederecursosfinanceiros,humanosema- _mentários porque de Certa forma complementa entre 15 e 19 anos de idade. Aí, também, se en-
teriais para a educação básica, deveria compelir o anteriormente divulgado sobre os problemas centram os inenores níveis de h_abilitação, profis-
as lideranças poUticas, empresariais e culturais, da educação básica, intitulado "A Educação Su- sional d.Q§- professores, mais de QO% 9os quais 
ao nível da União, dos Estados e Munidplos, a periorna Constituição". Os dois mencionados ar- nãotêm_oZ-::gfa:ucompletoepei"cebemosmeno-
conjugarem esforços convergentes no sentido de tigos se completam,_ Na opinião do Prof. Aloísio res salários em todo o pars. Cerca de 30% deles 
enfrentar esse imenso desafio. -_so~ero, . não re·cebem=üi"il_Saláfio_ ~ínimo PQr_J!lês. É incri-

A possibilidade de se concretiZar o dispOsto ... "se-a ~ducaçâQ básica é um direi;:;~~ -· vef_àbservar ~e as despesas realizad~S para alfa-
no § 4~ do art. 176 da Constituição Federal - cidadania, 0 riles-m_o rião se pode dizer da betizar uma cnanç~, n~ Noérdeste._deVIdo ao te~~ 
Emenda João Calmon - delineou o roteiro a educação superior. 0 que se deve esperar po gasto em repetêm::JJ$, __ a m~sma que é feu.a 
ser percorrido pelas autoridades re-sponsáveis, da futura ConstitUição é exatamente 0 que no Sudoe_ste, onde os ~~os sao _m~IoJ;es, mas 
mas não é o bastante~_ urge elevar para 18%, no . . ',.. . o tempo para a alfabetizaçao é mwto menor. 
bo. d , tur C "stitul • ol d fo1 proposto, ou seJa, Incentivar o acesso Est' d trá . - . é tud E tr . 

~o a ,u a on ç~. o v ume os recur- aos níveís maiS elevados do ensino, da pes- b-~-_qua.d,fJ- gtcdo dnao - oh. don ~stemncos 
sos financeiros a serem--Obrigatoriamente vincu- · e p·o res a ueren""a e esempen o st a 

· - - -- quisa e da criação artística, segundo a capaci- é a! d p 1 's Bra u popul • ra1 
lados à educação bá_sica. ~. d de de cada m" a m or o as. e no s a açao ge 

Mesmo admitida essa hipótese, estaríamos ain- a u · entre do_is EL24 ranos recebe 7,8 ã.n~ de instrução 
da assim no iníclo da grande escalada, ou seja, $ão estéls as ~s~(:Jue me levam a reqUerer- -qe lç gr?JU;no Nordeste_urbano os que Íêm uma 
a imprescindível e ampla mobilização nacional a transcdção nos- Anais do Senado Fede("~!-dÕ - - rend_a familiar acima de dois __ s_a.lári~ mínimos 
que se toma imperativa, no sentido de assegurar magnífico artigo do Prof. Aloísio Sotero, "A Edu- permanecem em média 10,2 anos ·no 19 grau 
a implantação da democracia~ emancipação- glo~ cação Básica do Nor<j.eSte" porque, consoante e aqueles que têm renda abaixo de um salário 
bal, o desenvolvimento auto-sustentado, a justiça afirmou esse _ilustre educador: ... 'Ressalte-se que mfnimo só recebem 5,9 anos. 
social e o bemrestar da Nação brasileira. nO Nordeste, como em todo o Brasil,_o problema Tudo isso toma o Nordeste brasileiro uma das 

A persistirem as teniveis e ameaçadoras estatís- -dã: educação, além de ser o maiS-1m portante, .é.· .. ieQ1óe:S iriálS éiflasaaas--do _mundo em relação à 
ticasrefativasaoanalfabetfsmoeàmarginalização o mais ui"gehte." (Muíto_beffi! Palmas.) - edi.ú:açào básica. Vários estudos mostram que 
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de nada adiantaram todos os programas emer .. 
genciais tentados, desde a década de 30, fora 
do sistema fonnal, para remediar esta situação. 

É verdade que, do ponto de vista compensa .. 
tório, o implemento do programa de merenda 
escolar tem mitigado o problema da subnutrição. 
Nada indica. entretanto, que haja uma melhoria 
do quadro fonnal de promoções e, menos ainda, 
uma melhoria da função primeira da escola, que 
é ensinar. 

O modelo de desenvolvimento para superar es
se quadro exige o crescimento da econ_omta re .. 
gional a taxas mais altas que a atual média nacio-
nal. Paralelo ao esforço de investimento nos setQ.o 
res produtivos e na infra-estrutura econômlca e 
social, espera-se o desenvolvimento de relações 
inovadoras entre o Estado e a sociedade. 

Isto implica na tomada de medidas severas. 
A primeira delas, referente a professores, para que 
sejam melhor preparados e selecionados pela sua 
competência, oferecendo-lhes uma carreira pres
tigiada pela sociedade e compensadora em ter
mos profissionais e pessoais, atraindo os mais 
preparados para a função. Outra medida é a inter
venção no parque escolar, para redimensioná-lo, 
abrindo espaços a propostas pedagógicas que 
não tenham de ser espremidas em turnos inter
mediários de funcionamento. E outras, igualmen
te importantes, apontadas pelo estudo "O Nor
deste no Horizonte de 15 Anos- Uma Estratégia 
para o Programa de Educação Básica", elaborado 
pelas secretarias da educação da região e coorde
nado pela Secretaria da Educação Básica do 
MEC. -· 

A estratégia para a implantação e execução da 
educação básica do Nordeste está integrada· ao 
esforço do MEC, atendendo aos objetivos do pla
no "Educação para Todos" e responde às priori
dades do governo federal em relação à Região 
Nordeste. E para sua implementaçáo, com abran
gência de 15 anos, estão previstos planos qüin
qüenaJs de ação que poderão ser sempre revistos 
e atualizados. 

Há, portanto, a necessidade de uma estreita 
articuJação entre as várias instâncias do governo 
- federal, estadual e municipal - como condi
ção essencial à maior racionalização dos recursos 
e dos serviços educacionais, para que o grande 
problema da educação básica no Nordeste come
ce, efetivamente, a ser resoMdo. 

Ressalte-se que no Nordeste, como em todo 
o Brasil, o problema da educação, além de ser 
o mais importante, é o mais urgente. 

A EOOCAÇÃO SUPERIOR 

NA CONSmUIÇÃO 

Alofsfo Sotero 

1:: reconhecida a importância da educação su
perior na preparação e quaJificação de profissio
nais e pesquisadores que possam expandir a base 
cientifica e tecnológica nacional. Existe, também, 
um anseio legítimo da parte dos que, mesmo 
não vocacionados para a alta pesquisa e para 
a especialização profissional de elevado nível, de
sejam aperfeiçoamento, melhoria e mobilidade 
no emprego, particularmente numa sociedade 
credencialista e corporativa. Muitas dessas pes
soas já estarão fora da faixa etária peculiar ao 
estudante universitário, demandando cursos no
turnos, mais compatíveis com suas disponibili-
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dades de tempo, pois já estão inseridos no mer
cado de trabalho. Atualmente cerca de sessenta 
pOr cento dos alunos (trabalhadores} freqUentam 
cursos superiores notumos, embora a oferta das 
escolas federais se concentre no perfodo diurno. 

Para desempenhar as diversas funções que a 
sociedade espera da educação superior, esta não 
pode ficar presa em molde único. Um único mo
delo nacional não contemplará, satisfatoriamente, 
desde a fonnação de profissionais, até as tarefas 
d~ acuml!.lar conhecimentos de alto nível ou pro
duzí-Jos, classificá-los e difundi-los. passando pela 
elevação do patamar cultural geral da comuni
dade e a prestação de serviços à região. Os paises 
onde os graus anteriores de ensino tendem à 
universalga_ç_ão utilizam formatos institucionais 
cada vez mais diversificados na educação supe
rior. 

Entre riós, onae a educação superior é ainda 
privilégio de poucos (um por cento da população 
brasileira), existe forte tendênda na proposta de 
uma instituição única. É preciso, antes, caminhar 
no sentiç!o da diversificação dos formatos in_stitu
donais para a educação superior, com maior au
tonomia das entidades. t preciso haver escolas 
com sentido mais profissionalizante, ao lado de 
outras que façam· avançar as fronteiras do conhe
cimento. Entidades que atendam à especificidade 
dos problemas regionais, em convívio com outras 
que considerem as peculiaridades da demanda 

_dos que estudam à noite, em termos de c:urrfculo 
e métodoS de ensino; ou dos que, já profissionais, 
na vida adulta, queiram estudar mais e aperfei
çoar~se, através, por exemplo, do ensino à dis
tância. 

Se a Constituição incorporar a idéia de autono
mia Lmiversitária, isto implicará aceitar a diversi
dade institucional e as vocações específicas. A 
Idéia de instituição única é "absolutamente in
compatível com a autonomia universitária. Ne
_nhuma universidade terá liberdade de estabelecer 
planos de carreira próprios, criar incentivos para 
recrutar pessoal e desenvolver a pesquisa ou esta
belecer exigências para aumentar a qualificação 
do corpo docente", como formulam os profes
sores Ooldemberg e Eunice Dumham. Ou, como 
argumenta Cristóvam Buarque, "só há uma pro
posta para a universidade brasileira ... é aquela que 
permita que cada universidade defina a sua pro
posta". 

Autonomia significa, também, a capacidade de 
a universidade perseguir a sua função especifica 
de conhecimento sem submissão a projetas ime
diatistas, mesmo quando bem intencionados, ve
nham eles do poder público ou da sociedade. 
Há que buscar o que é bom para a universidade, 
nas suas funções maiores, no seu serviço para 
a sociedade como um todo, de~endendo a lógica 
da própria ativldade do conhecimento. Hoje, tal
vez; a autonomia mais importante é aquela capaz 
de sobrepor-se ao assembleismo -autoritarismo 
de minorias, e ao populismo - manipulação de 
sentim~ntos e expectativas, que estão desvirtuan
do as instituições e transformando-as em foro 
de pleitos sobretudO classiStas, ao invés de lugares 
de transmissão, produção e recriação de conheci
mentos. As reivindicações segmentadas dos gru
pos internos da universidade, que não são porta
dores, por definição, dos interesses da sociedade, 

podem impedir a realização das funções precí
puas da instituiçãÇ>. 

Autonomia não significa laissez-faire. Deve ha
ver responsabilidade pública pela qualidade do 
ensino, sobretudo através da fiscalização e da ava
liação. A avaliação deve ser pública, seus critérios 
explícitos, e seus resultados têm que ser conhe
cidos, para beneficiar a própria sociedade. A ma
neira mais legítima de executá-la é convocando 
as próprias comunidades de profissionais e cien
tistas, para fixar os critérios da avaliação e também 
realizá-la. - - -

Cabe ressaltar outra questão central da educa· 
ção superior: dos 1.370 mil alunos de cursos su
periores no País, 810 mil estão em instituições 
privadas. Ainda que se_ achasse desejável, seria 
inviável que as "instituições públicas" pudessem 
responder a essa demanda, mesmo a médio 

prazo. Com Um curso anual por aluno da ordem 
de 180 mil cruzados- a média no setor público 
- o orçamento para o ensino teria que ser mais 
do que duplicado. De onde viriam os recursos? 
Além disso, a presença do ensino privado, de cará
ter comunitário - caracterizado, com justeza, de 
público não estatal - é legitima na sociedade 
pluralista. Se os serviços prestados são públicos, 
a instituição é pública. De resto, a educação não 
deve inscrever-se entre as atividades mercantis. 
Se as instituições têm boa qualidade, publicamen
te avaJiadas e não visam ao lucrO, por que não 
poder repassar-lhes recursos públicos? Públicos 
são os serviços e não as fontes de recursos. 

A dicotomia entre público e privado tem sua 
origem num problema persistente: o financia
mento do ensino. As prioridades da política de 
governo não devem estar voltadas para os ínteres~ 
ses de categorias especiais dos participantes no 
sistema educacional. Pela ordem, a gratuidade 
do ensino deve ser garantida, primeiro, ao ensino 
básico e à totalidade dos cidadãos. Em seguida, 
ao grau médfo. Por último, poderia estender-se 
ao ensino superior. A gratuidade do ensino supe~ 
rlor- público redistribui renda às avessas. Os :350 
mil estudantes do sistema federal (um quarto de 
um por cento da população nacional) absorvem 
mais do que 25 por cento das despesas públicas 
com educação, cuja renda média está entre os 
15 por cento da roais alta renda do País. Os que 
podem pagar são os maiores beneficiários da 
''universidade pública". A gratuidade indiscrimi~ 
nada reforça o património pessoal com os recur
sos de toda a sociedade. Estamos invertendo, 
pois, a ordem as prioridades. Não se propõe, 
com isto, que o Governo deixe de fmanciar a edu
cação superior. A cobrança de tmças, m~mo que 
universalizadas, supriria, apenas, entre 1 O a 20 
por cento do total das despesas nas atuais condi
ções do sistema universitário federal. 

Se a educação básica é um direito de cidadania, 
o mesmo não se pode dizer da educação de nível 
superior. Não farta sentido expressar, no texto 
constitucional, algo equivalente ao que se espera 
para o ensino básico: "Garantir ensiri9 superior, 
universal, obrigatório e gratuito". O que se espera, 
ao contrário, é algo na linha do que tem sido 
proposto: "Incentivar o acesso aos nfveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artís
tica, segundo a capacidade de cada um". 
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Durante o discurso do.Sr. Lourival Baptista 
O Sr. Mário Maia deixa a cadeira da Presi
dência que é ocupada pelo Sr. Jutahy Maga
lhães, Primefro-5ecretárfo. 

O SR- PRESIDENI'E (Jutahy Magalhães) -
Cõhcedo a palavra ao nol:?re Sena.d_Qf_t'iglson We
dekin. 

O SR. l'IELSOI'I WEDEKII'I (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs Senadores: 

A Companhia de Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina- CODESC ácãJ:>a de divuJgar 
o resu1tado dos estudos sobre a dramática Situa
ção do setor calçadista, analisando sobretudo os 
reflexos da crise finaQceira na exportação e no 
desemprego da mão-de-obra que absorve. 

A equipe responsável pelo diagnóstico de que 
os problemas dessa área produtiva já repercutem 
negativamente no melo social, foí composta por 
dois técnicos da CODESC;pelo Presidente da 
Associação Comercial e Industrial, pelo Presidente 
do Sindicato das Indústrias de caJçados e do em
presariado do sul-catarinense. 

Revela o documento que a indústria calç:adista 
expandiu-se fortemente no biênio 1984/1985, em 
conseqüência dos estímulos dirigidos ao incre
mento da exportação, tais como os constantes 
da politica cambial então em vigor e as facilidades 
quanto-à utilização dos créditos do JCJ'Y\ para a 
aquisição de matéria-prima, de máquinàS e equ1:. 
pamentos industriais e de instalações e veículos, 
concedidas pelo Governo do Estado. 

Dessa forma, já no an_9 seguinte o parque fabril 
contava com cerca de trinta unidades produtoras 
instaladas nos Municipios de Araranguá, Cridú
ma, Nova Veneza, Orleans, São João Bastista e 
Sombrio, fabricando em tomo de 7'?. mil _i>a_res 
de calçados por dia~_ mantendo mais de 1 O mil 
empregos diretose gerando divisas de exportação 
que alcançaram quase 40 milhões de dólares no 
perlodo. . 

Esse quadro de animaàor.,._ prosperidade foi, 
todavia, conturbado pelo advento da nova ordem 
econômica. 

Os beneficias fiscais concedidos pelo Govemo 
do Estado foram drasticamente restringidos e o 
Plano de Estabilização, ao adotar urna política 
cambial caracterizada pela irrealidade dos seus 
conceitos - como o de considerar congelad.ps 
os preços dos insumos na realidade seguidamen
te aumentatos -; terminou por faz.er o couro de
saparecer do mercado. 

Conseqüentemente; a indústria caçadis@ d6-sul 
do Estado de Santa Çatàiiha perdeu seus CQJnpra
dores tradicionais e entrou em colapso firiailcelro. 

As empresas, mesmo as mais fÇ>rtes, ~~~~!TI.;. 
se insolventes, passaram a trabalhar com apenas 
40% de sua capacidade total instalada e-dispen
saram mais de 3.500 Operários, provocando, çom 
isso, preo<:upadora crise social nos mun1çípios 
citados. 

Por flJTl, diminuídas as exportações, a balança 
comercial assume posição negativa, com reflexos 
contundentes sobre a economia das _cidades~se-
des daquelas empresas, onde se observa queda 
vertiginosa do movimento do cornérciq e da arre
cadação de _tributos municipais e estaduais. 

Para assegurar o retomo à normalidade, o eStu~ 
do em comento sugere que, no âmbito federal, 

a Carteira de Comércio Exterior do Banco doBra
sil dispense aos exportadores catariilenses o mes~ 
mo tratamento conferido aO$ exportadores de No
vo Hamburgo, Esta,do do Rio Gande-do Sut 
· Na área do Governo do Estado, que Seja forma
lizado protocolo com o Rio Grande c;lo Sul e com 

-:São Paulo, para a utilização, pelo setor calçacUSta, 
-dos créditos Q_e JCJ'Y\ no pagamento da matéria-

~ prirria adquirida, até o limite de 40% do preço 
d_a mesma; que sejam revogados os Decretos No:>S 

-. ~_1.425, de. 17-2-87, e 3!.479, de 12-3-87; que 
_seja definido o conceito de empresa interdepente, 
na forma do Convêhio !CM 31187, aprovado pelo 
Conselho de PoUtica Fazendária - CONF AZ, em 
3_0~6-87; que seja promOvida mostra dos produtos 
do setor nas feiras internacionais que s.e realizam 
QOS Estados Unidos _e no Canadá; -que se e:staPe
leçam no sul catarinense os intermediários de 
exportação ligados ao ramo calçadi_~ que sejam 
dilatados os prazos de financiamento dos Adianta

. ment~_ de Ç«.?ntratc;> de Câml>lo, pafa 9o dias; 
que sejam renegociados os fiiland~rrientos des
$es_AC:fia_Otarii.e-ntõS, vencidoS, que--sejã- alterada 
:a leQisl~o do ICM, no que tange à.-indústria 

_ CãiÇãdJ~~ dingidã ·ao mefcadO-iritê·mo, para que 
n~O !e~Ulfem~encargos financeiros para as empre
sas que financiam o GoVerno com o recolhlJTlento 
ã"nteClpadO-;-j)orquanto a colocação dos produtos 
ocorre çom pagamento em 60 dias. 

- -~Ante a"afgumentação eXpendida, e as legítimas 
-· relviildlcaÇões endereçadas aos Governos federal 
=e~çlual, ·ªcrer;lito que é_imperativa a rev~rsão 
;_-do c:jü~dro ~cc_:>nômico_re<:essivo_ @e_ç_ra atinge 

a indústria calçadlsta do sul do meu Estado.·- _ 
-- Pafa esSe fim, é lícito acreditar que o Ministro 
Bresser Pereira, da Fazenda, e o Governador Pe
dró Ivo, de Santa Catarina, mostrar-se-ão sensíveis 
à n-ecessidade_ de deferimento das providências 

- reclamadas. 
Afina], sabem S. Ex"' que o Setór coureiro--·cal

çadista tem pes-o significativo nas exportações 
bràSileiras, que é o rilais ifldependente de impor
~ões e o que mãis aborve mão-de-obra por dólar 

- reC::ebfdo. 
Sabem. igualmente, que o momento é opor· 

-tuna para que se restabeleçam as condições míni
mas para o retomo e o ii"lcrernento das exporta
ções, porquanto a desvalorização do dólar elevou 
em tomo de 20% os preços dos caJçados no 

- mercado internacional, favorecendo enormemen
te a posição da indústria brasileira em relação 
a seus competidores mundiais. 

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

O SR. PRESIDENI'E (Jutahy Magalhães)-
Não há mais oradores inscritos. ~ 

O SR. PRESIDEI'fi:E (Jutahy Magalháes) -
Em virtude da realização de reunião da Comissão 
de Sistematização da Assembléia Nacional Cons
tituinte hoje, em horário que coincide com a Ses-

-;- são ordinâria do Senado, a Presidência, não ha~ 
ve-ndo objeção do Plenário, deixará de realizar a 

.: referida sessão, convocOOdo outra, extraordinária, 
para ~anhã, às 1 O:OOh, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-Votação; em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 10, de 1987 (n• 8.318/86, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a eliminação de 

Outubro de 1987 

autos fmdos nos- órgãos da Justiça do Trabalho 
e dá outras providências, tendo 

PARECERFAVORÁYEL, proferido em Plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 14, de 1986 (n9124186, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do acoido 
de previdência social entre o Qovemo da _Repú· 
blica Federativa do Brasil_tt o_ Governo da 15epú
blica Helênica, concluído em Atenas •. a 12 de se-
tembro de 1984, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 
da Comissão· de Rela.çõ~s. ExteriQres. . . 

3 ·-- ----

Votação, em turno ÚIJico, do P~ojet~ de,R_esolu
ção_ n9 171, de 1987, que auto~a a Prefeitura 
Municipal de Cravinhos, Estado de sãõ_--Paulo, 
a contratar operação de crédito no valo~: de Cz$ 
3.494.069,60 (três milhões, quatrocentos e no
venta e quatro_ rnn, sessenta e nove Cfl.lZados. e 
sessenta ÇE:ntavos), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profectdo em Plenário. 

4 

Votaçao, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9"172~_de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, -Estado d.e-Minãs Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor <;pr
respondente, em_ Cfl.lZéld.O$, a 4§6.400,00 Obriga
ções do T~SO_llro_ Naciona1- OTN, tendo_ 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido em Plei-lário. 

~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 173, de 1987, que autoriza o Estado de 
Minas Gerais a elevar, temporariamente, ein Cz$ 
732.551232,00 (setecentos e trinta e dois mi
lhões, quinhentos e _cinqüenta e um mil, duzentos 
e trinta e~dois cruzados) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário .. 

6 
Votação, eln tumo Único, do Pl-ojeto _de Resolu

ção n9 174, de 1987, que autoriz~ a_Pr~f~it.U.ra 
Municipãl de Várzea da Palma, EStado de Minas 
Gerais, a contratar opera-Çãõ de crédito no valor 
equivaJente em c~ados, a 13.533,83-0brigações 
do Tesouro Nacional~ OTNt tendo - -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. · 

7 

Votação, e-m-tlirrio-únlC:O, do Projeto de Resolu
ção n9 17-?, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Ba
hia, a contratar operação de créditO no valor çor
respondente, em cruzados, a·31.954,8g Obriga
ções do Tesouro Nacional_- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 176, de 1987, qUe autõfb:ª: a: Prefeitura 
Municipal de São Félix do Pi?UÍ, E~_do do Piauí, 
a contratar operação de crédito. no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.692,16 Obrigações 
do Tesouro Nacional~-:- OTN, ten4o _ . 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 
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9. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 177, de 1987, que rerratifica a Resolução 
rP' 14, de 1987, que autorizou a Prefeitura Muni
cipal de Estrela, Estãdo do Rio Grande do SuJ, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
6.90õ228,00 (seis milhões, iiOVeCentõS e sels mil, 
duzentos e vinte e oito cruzados), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

DiscuSsão,-em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 30, de 1987 (n" 197/87, na Casa 
de origem), que altera dispositivos da Lei n" 7.604, 
de26 de maio de 1987, e determina outras provi
dências. (Dependendo de parecer.) 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Cãmara n• 40, ·de 1987 (n' 198/87 na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que autortzã a inStituiÇão de funda
ções e dá outras providências. (Dependendo de 
parecer.) 

12 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Cãri1ãra-n9 41, de 1987 (n"' 158/87, na <:asa 
de origem), que dispõe sobre os preços mínimos 
da uva. (Dependendo de parecer.) 

13 

Mensagem n9 217, de 1987 (ri' 339/87, na ori· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Minas Gerais a cOntratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 45.000.000,00 ObrigaÇões do Tesou
ro Nacional- orn. (Dependendo de parecer.) 

14 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Ext~ripres sobre a -Mensaaem 
n• 114, de 19á7 (n• 178/87, na óligem), de 6 
de julho de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Raul Fernando Belford Roxo 
Leite Ribeiro, Ministro de Primeira ClaSse; ·aa Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República elo Peru. 

15 

Discussão, em blmo único; do Parecer _da co;._ 
missão de Relações ExterioreS sobre a Mensagem 
rf'/116, de 1987 (n• 180/87, na origem), de 6 
de julho de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Luiz Augusto Pereira Souto 
Maior, Ministro de Primeira OasSe, da Cafreirã de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Suécia. 

16 

Discussão, em turno único-; do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 123, de 1987 (n• 205/87, na oligem), de 24 
de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Marcos Henrique Ca
milo Côrtes, Embaixador do Brasil junto à Comu· 
nidade da Austrália, para , cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Vanuatu. 
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17 

DiscUssà6, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 136; de 1987 (n' 231/87, na origem), de 6 
de agosto· do corrente _ano, pela qual o Senhor 
PTesideilte da .República subrilete à- deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Carlos Norberto 
de Oliveira Pares, Ministro de Segunda Oasse, 
da c_arr_eira de Diplomata, para; exercer a funç-ª9 
de Embaixador do Brasil junto à República de 
Gana. 

18 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Co
missão de Relações_ Exteriores, _sobre a Mensa
gem no 137, de 1987 (n9 232187, na origemJ, 
de 6 de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete à deliberação do Se
nado a esc;:olha do Senhor Ernesto Alberto Fer
reira de Carvalho, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira __ de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Demo
crática Alemã. 

19 

_Discussão, em_ turno único, do Parecer da CO
miSsão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 138, de 19"87 (n9 233/87, na origem), de 6 
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República s_ubmete à deliberação do Senado 
a es:c.olhado Senhor Edmundo Radwanski, Minis
tro de Segunda Gasse, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de -Embaixador do Brasil 
junto à Jamaica. 

20 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 140, de 1987 (n' 236/87, na oligem), de 12 
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente- aa "Repu&lfcá Si.iDm-ete- à- deliberaçao 
do Senado a escolha do Senhor José Jerónimo 
Moscardo de Souza, Ministro de Primeira Oasse, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Costa Rica. 

21 

Discussão, eirl turno únicO; do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 157, de 1987 (n' 257/87, na oligem) de 25 
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da ~epública submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Ronaldo Costa, 
Ministro de Primeira aasse, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Chile. 

-22· 

Discussã(), em turno únlco, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Me~sagem 
n• 186, de 1987 (n' 294/87, na origem) de 8 
de setembro de 1987, pela qual o S_enbor Presi
dente dêl República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Mauro Sérgio da Fon
seca Costa:- Coutq, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do 
b:aque. 

O SR. PR!;SIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 5 minu
tos.) 

DiSC(fRSbPRONUNCIADO PELO SR: 
ALBANOJ=i?ANCONASESSAODEB-10-87 
E Q(JE, EN7REOUE A REVISÃO DO 01<4-
DOR, SER!AFUBUCADOPOSTER!ORMEN-
TE: -

O SR. ALBAI'IO FRANCO (PMDB - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Seriadores: 
- Sabemos, todos, que o País atravessa, no pre

sente momento, uma das fases m~s negras _de 
sua modema história económica. Quase todos 
os males passíveis de obstaculizar o desenvol
vimento económica_ estão ocorrendo no Brasil 
de hoje. 

A_ infla,s:ão, que ainda não deu mostras de se 
estabilizar em patamares suportáveis, apesar de 
congelamentos e outras medidas de força, parece 
voltar a recrudescer, em que pesem os esforços 
do Ministério da Fazenda no sentido de conter 
o ciclópico déficit público, considerado uma das 
principais c~usas da atual inflação brasileira. 

A dívida externa, hoje ao redor dos US$ 107 
bi1hões, talvez a maior do mundo, apresenta-se 
financeiramente impagável e politicamente ainda 
não-equacionada quanto ao seu resgate. O CertO 
é que o superávit da balança comercial, por maior 
que seja, não é suficiente para pagar os Juros 
da dívida e financiar as importações de equipa
mentos e insumos básicos essenc_iais à expansão 
da capacidade produtiva do País. 

O perigo da recessão a c:ada dia toma-se mais 
evidente. As vendas vêm caindo a níveis preocu· 

· pantes, determinados _setores industriais vêm re. 
duzindo seus programas de produção e o desem
prego -dá nítidos sinais de intensificação. 
-Este-quadro; -sr.-Presidente; Sr.s.- Senadores, --é 

exatamente o-contrário do que preclSamos nestes 
momentos de adversidades e incertezas, 

Precisamos crescer e.o para tanto, precisamos 
investir no aumento da produção. 

Precisamos crescer para criar dois milhões de 
empregos por ano. 

PrecisamOs crescer para ampliar o nosso mer
cado _consumidor. 

Precisamos crescer para resgatar as dívidas ex· 
tema e interna. 

Enfim, Sr. Presjdente, Srs. Senadores, precisa
mos crescer para resolver os graves e grandes 
problemas sociais. 

Abro_o jornal e mais uma vez leío que o Brasil 
está importando sal da Austrália. Nada demais 
na notícia se não estivéssemos jogando ao mar 
imensas quantidades deste produto. Pois é, no 
Estado de Sergipe, meu Estado, este ano, serão 
canalizadas para o oceano, através de salmou
roduto, cerca de 360 rhii toneladas de sal que, 
se vendidas aoS atuais preços interri"acionais, ren
dundariam riuma economia de US$ 5 milhões 
e quatrocentos mil. Entretanto, comete-se o des
pautério de se lançar ao mar um produto que 
está fahando no mercado interno e, nonsens~ 
gastando-se divisas na sua importação. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy - Senador Albano 
Franco, permite-me um aparte? 
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O SR- AlBANO FRAI'ICO - Com muito 
prazer, nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr_ Dlvaldo Suruagy- Senador Albano 
Franco, na minha opinião, V. Ext eStá analisando 
o âmago do problema, o âmago da crise que 
a socied.ade brasileira está a viver e está a enfren· 
tar. Sabemos qUe, aO longo da História da Hwna
nidade, os problemas econômico_s sempre deter
minaram processos revolucionários e modifica
ções profundas dentro do contexto sóc::io-polltlco 
de qualquer nação. O que foi a Revolução Fran
cesa, o que foi a Revolução Americana, o que 
foi a lnc:onfidência Mineira senão conseqüências 
políticas de dificuldades de ordem econômk:a? 
O que está faltando a este País é produzir, e V. 
~define isto com muita dare~. no seu brilhante 
díscurso. Quero refe~I)dar os argwnentos mag
nificamente expostos por V. ~ neste instante. 

O SR-AlBANO FRAI'ICO -Nobre Senador 
Divaldo Suruagy, a sua inteligência e a sua lucidez 
vêm valorizar o nosso pronunciamento, na manhã 
de hoje, nesta Casa 

OSr.JoãoMenezes-SenadorAlbanoFran
co, V. _Ex. permite-me um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com enonne 
prazer, Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
Albano Franco, também defendo, com toda força 
que puder, o desenvolvimento da livre empresa. 
Realmente, as dificu1dades são grandes, mas a 
responsabilidade por essas dificuldades não é ex
clusivamente do Governo, porque o Governo ~stá 
sendo pressionado de todos os lados; V. Ex' sabe 
que ele recebe reclamaçõ_es de todas as formas. 
N.é mesmo as classes produtoras, muitas vezes, 
são responsáveis também por essa crise, porque 
estão sempre, tafvez por insegurança, querendo 
wn preço maior. Desde o pequ_eno comérclo até· 
o grande, o aumento de preço que se-exige, que 
se pede do Governo, é grande. Ninguém quer 
ficar com uma margem de lucro mínima. Todos 
querem o lucro maior: quem ganha 1 O quer ga
nhar 20; quem ganha 20, quer ganhar 40. É esse 
o espírito da Nação brasileira. Fala-se muito em 
crise. Eu não estou entendendo muito bem essa 
crise, porque vemos, hoje, os locais de lazer deste 
País sempre-cheios, atapetados. Então, há alguma 
coisa errada. Agora, o que não se pode é estabe
lecer que o Governo é o responsáVel pela crise 
que está aí. Somos todos responsáveis, desde 
o pequeno operário até o malar industrial. Todos 
temos nossa parcela de responsabilidade. É ne
cessário mudar a nossa mentaltdade. É preciso 
acabar com tanta redamação, acabar com a ma· 
nia de achar tudo ruim e procurar um C!Dllfnho 
que dê a solução. Não podemos quer~ r concorrer 
com outros países. Por exemplo, como é que 
vamos concorrer com a iitdústria automobilística? 
Como é que se estâ mantendo a indústria auto
mobilistlca? Em que condições exporta? Temos 
que produzir comtda, desenvolver a agricultura, 
porque, assim, poderemos concorrer com outros 
paises. Mas com a indústria pesada é difícil con· 
correr. Estou apreciando muito o discurso de V. 
EX', mas quero fazer esta pequena digressão, por
que me parece que a culpa é geral. A mentalidade 
que se criou neste País é ser sempre contra o 
Governo, o que em nada ~uda. Poucas pessoas 
dão a sua colaboração. Muito grato a V. Ex" 
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O SR- AlBANO FRAI'ICO-Nobre Senador 
João Menezes, com o apreço e o re_speito que 
V. Ext me merece, aproveito a oportUnidade pata 
ressaltar e destacar a V. Ex' que neste prommcia· 
mentó, que fazemos na manhã de hoje, estamos, 
itidusive, apontando os caminhos para a questão 
da importação de sal por parte do Governo brasi
leiro, quando, somente no meu Estado, este ano, 
estão sendo jogadas ao mar 350 mil toneladas. 
E este é o quarto pronunciamento que fazemos, 
nestes últimos doze meses, acerca desse proble
ma importante. Realmente, não é passivei conti
nuarmos com a matéria-prima em nossas mãos, 
sendo jogada fora e o produto sendo Importado, 
gastando as precfosas divisas do nossq País. Con
cordo quando V. Ex' diz que o Brasil está acima 
de todos nós. T~os, realmente, de ajudar c~~a 
um dando a sua contríbuiçãQ para sairmos dessas 
dificuldades. A c:lasse empresarial brasileira, em 
especial a dasse indw;trial, não se tem furtado, 
não tem faltado a cooperar e a contribuir,_como 
fez, inclusive, na ano passada com o Plano Cru· 
zado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre este as.. 
sunto já fiz diversos pronunciamentos desta tribu· 
na, ressaltando a importância que representa para 
a econorOia do País a aproveitamento económico 
das grandes quantidades de sal oriundas da explo
ração do potássio sergipano. 

Recentemente, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Repúblfca aprovou exposição de motivos 
apresentada pelos Srs. Ministros da área econó
mica, criando o Programa Nacional de Petroquí
mica. Mendona este programa o aproveitainento 
do sal proveniente do potássio, todavia, não espe· 
cifica em quê. 

Convém, portanto, uma vez mais destacar, des
ta tribuna, que nos próximos dois anos, quando 
o projeto potássio estiver produzindo 500 mil to
neladas/ano, ter-se-á, compulsoriamente, wn mi
lhão e quinhentas mil toneladas de sal, pois a 
proporção é de uma tonelada de potássio para 
três de sal. 

Para que se tenha uma idéia desta quantidade, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, basta dizer que 
toda a produção brasileira de sal (sal marinho 
e sal·gema) está atualmente ao redor de 3,8 mi
lhões de toneladas por ano. Vê·se, portanto, que 
a produção sergipana de 1 milhão e quinhentas 
mil toneladas de sal fará crescer a disponibilidade 
nacional do produto em aproximadamente 40%, 
ou seja, passará: de 3,8 milhões de toneladaS para 
5,3 milhões de toneladas/ano. _ _ . 

Em face do crescimento da demanda industrial 
de sal, hoje situada em tomo de 6,6% -ao ano, 
urge, portanto, o aproveitamento do sal sergipano 
proveniente da exploração do potássio, cujas 
quantidades, como Já me referi por diversas vezes 
desta tribuna, atenderá não apenas à demanda 
interna, mas propiciará a: instalação, em Sergipe, 
de uma fábrica de barrilha com capac:idade sufi· 
ciente para substituir as importações deste produ
to, que nos próximos três anos consumirá cerca 
de US$ 77,5 milhões de em divisas preciosas 
nesta fase de extrema escassez e dificuldades fi. 
nanceiras. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex' me pennite 
um aparte? 

O SR. AlBANO FRAI'ICO - Com muita 
honra, nobre Senador Itamar Franco. 

\-=--
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O Sr.ltamar Franco -Senador Albano Fran
co, estou acompanhando com interesse o_ pro-
ritihciamentõ de V. Ex" Quando V. Ex" se refere 
à importação de sal, evi.denteffiente dUas pergun· 
tas hão de refletir o seu pronunciamento e que 
poderiam ser esclarecidas ao Senado da Repú
bllc:a: quem está autorizando essa importação? 
A quem interessa essa importação? Estas dUas 
perguntas devem estar no bojo do pronuncia· 
menta de V. Ex', porque alguém autorizou essa 
importação, e ela deve estar interessando a al
guém, quando V. Ex' diz, e com muita proprie
dade, que mais de 300 mil_ tQnelad~ ~jogadas 
no mar, em razão da produção do seu ES_tado. 
São as indagações que ouso fazer. a V.~. cumpri· 
mentando-o pelo seu pronunciamento neSta ina~ 
nhã. 

OSR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador 
hamar Franco, o_aparte de V. Ex" vem engrandecer 
o nosso pronutidamentO. -

_Aproveito, indU:sive, o texto de uma not!da pu~ 
blicada no jo-rnal Gazeta M~tD. quando diz: 

Ameaça: água som o cloro 
por Márcia Raposo, de São Paulo 

"Nós quase paramos de operar a fábrica 
na sexta-felra, em decorrência da operação-
padrão" .:... que estavã-eXiStindo no Porto d~ 
Santos- revelou ontem o diretor-presidente 
da Carbocloro Indústrias Químfcas, de Cuba
tão (SP), Alberto J, &ha•fer Jr. Segundo ele, 
o sal importado da Austrália- e quem auto
riza esta importação são os órgãos ofidais 
do· 00\'êmo iesponsáveiS pelas importações 
- qi.ie ~-a_ matéria-prima para a produção 
de soda e cloro, esteve por vários dias retira
do, na descarga em Santos, por falta de libe
ração da doc::umentação da Alfândega. 

"Estivemos na iminência de chamar as 
companhias públicas de abastecimento de 
água e avisar que a região Sudeste não teria 
como ser atendida em cloro para o trata. 
menta de água e que a população nesta se-
mana usaria água sem cloro", explicou 
Schaefer. 

'EStoU dando uma notlaa sériã~ grave que afe
taria, inclusive, a saúde e a higiene da populaç&o 
da Grande São Paulo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto a clarm!l' 
desta tribuna que o Pais precisa crescer. Mas cres
cer racionalmente. Crescer c;om. saneamen~. fi. 
nanceiro e investimentos oportunos e produtivos. 
Investimentos que venham a criar empregos, ele-_ 
var a produção e substituir importações. Investi
mentos cujos custos de oportunidade sejam real~ 
mente baixos, como indiq~., por exemplo, o benefi· 
ciamento do sal sergipano e a sua utilização na 
produção de barrilha. 

Hoje, mais do que nunca, precisa o Brasil de 
racionalidade nas suas decisõ.es econômicas. Não 
é mais possível ficarmos coniventes com o .de~ 
perdido e a irracionalidade. 

Não resolveremos os nossos graves e grandes 
problemas econômicos se continuarmos trilhan-
do aS vias do desperdído e da ineficiência econõ
mica. 

Mais uma vez, apelo aos eminentes Ministros 
da lndúsbia e do Comércio e das Minas e Energia, 
no sentido de viabilizarem, com a devida urgência, 
o aproveitamento industrial do cloreto de sódio, 
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rejeitO da exploração do potássio no Estado de 
Sergipe. (Muito bem!) 

d~-,.s~~d~~-:d~ Ce~~Ô;áflco ~-Cegraf i; do 
_ Centro çleJnfonnática e Processamento de Dados 

- Prodas_en. 
ATO DA COMISSÃO DIRETORA Art. 29. -A despesa· decorrente .da aplicaç~o 

N~ 58. DE 1987 deste Ato .correrá à conta das dotações destinad<;!s 
ao Senado Feder~. e,aQli,_s~us órgãos supervisio-

A Comissao Diretora do SeriadO Federal, no nados, no Ofçàmento Geral da União. 
uso de suas atribuições legais constantes do De- Art. 3ç Este _AtO~e:ntra- élil~Vigor na data de 
creto Legislativo nç 114, de 1_982"; pror~ga~o pelo sua pubUcação, revoganc!_o-se as disposiçõ~ ":m _ 
Decreto L~gislativo n9 18, de 1986, considerando contrárjq .. _ , . _ 
o disposto no art. _8!_do Dect'eto_-lei n"" 2335~ de Sala da ComissãO:Diretora, em 16 de outuOro 
12-dejunho de 1987; feSolve: - de 1987.--Hum,beft~Lu~ena-Josélgnáciõ-

Art. 19 Os valores dos subsídios (parte fixa _ F~·-JutahyMagalhães-OdadrSoa· 
e v.ariável) dos Senadores da República, bem co- res. 
mo a ajuda de custo fJXados pelo Ato n9 49, de 
1987, -da Coinissã_o Diretorã, ficam reajustados 
em 6,27% (seis virgula vinte e sete por cento), 
a partir de 1 o de outubro de 1987. 

Art. 29 Este Mo" entra em vigor na data de 
sua publicação, revogarydo-s_e as disposições em 
contrário. -- -

Sala da ComissãÕ Diretoia, ·em 16 de outubro 
de 1987. -Humberto Lucena-José lgnáclo 
Ferreira-Jutahy Magalhães- Odaclr Soa· 
res. 

ATO DA COMISSÃO DIREfORA 
N• 59, DE 1987 

A ComissãO Diretora do Senado Federal, no 
uso_de __ su_as atribuições regimentais e conside-
rando as disposiçõeS constantes do art. ao do De
creto~Iei n_0 2.335, de 12dejunho de 1987, resolVe: 

Art. 19 Os valores de vencimentos, salários, 
salários-famflia, gratificações e proventos dos ser
vidores do Senado Federal, de que trata o Ato 
n9 50, de 1987, da Comissão Diretora, ficam rea
justados em 6,27% (seis vírgu1a vinte e sete por 
cento), a partir de 19 de outubro de 1987. 

Parágrafo único, _ O disposto neste artigo apli
ca-se aos ~ores de salá;rlo-base e gratificações 

POIUARIA 
N• 27, DE 1987 

O PrimeirO-Secretario do SemidO Federal, no
uso das sUas atribuiçõeS regimentais, resolve: . 

Designar· Afrânio Ca:Valcante Melo Júnior,"~~ 
sessor Legislativo, CaiQT otre~, Técnico em L~Is~ 
Jação e Oiçãffientó, e Aureliano Pinto de_Men_e~es~ 
Técnico Legislativo, para, sob_ a presidência do 
primeiro, integrarem a Comissão de Inquérito in~ 
cumbida de apurar os fatos tonstantes do Pro-
cesso n_9 007977/87-5. - -

Senado Federal, 15 __ d~ _outubro de 1987. -
Jutahy Magalhães, Primeiro-Secrétário. 

POR'fARIA 
N• 28, DE 1987 

O Primeiro-Secretário do senado Federal, no 
uso das_ suas atribui!;Õe:; regimentais, resolve:. 

Designar José Benício Tavares da Cunha MeU o, 
JoãqMug(lyar e Roberto Velloso para, sob a presi~ 
dência do primeiro, integrarem a Comissão de 
Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes 
do Processo n9 016331/87·7. 

Senado Federal, 15 de outubro de 1987. -
Jutah_y Magalhães, Primeiro~Secretário. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 

19- Reu_nlão O_rdlnária, reallzada 
em 16 de outubro de 1987 

'As dezesséis horas do dia dezesseis de outubro 
de um mil novecentos e-oitenta e sete, reuniu~se 
a Crini.is-Sãb Diretora do Senado Federal, _sob a 
Presidência do Senhor -Senador Humberto Luce
na, Presidente, e com a presença dos Senhores 
Senadores José JQ-nácio, Primeiro-Vice~Presiden
te; Jutahy Magalhãe"s, Primeiro-Secretário, e Oda
cir Soares, Segundo-Secretário. 

Deixam de· corriparecer, por motivos justifica
dos, os Senhores Senadores: Lourival Baptista, 
SegundO-Vice-Presidente; Dirceu Carneiro, Ter

-ceiro-SecretãiiO; -e· JOãO CaStelo, Quarto-Secre
tário. 

Dando início aos_ trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Primeiro--Secretário, 
que apresenta minutaS de Ato da Comissão Dire
tora reajustando em 6,27% (seis inteiros e vinte 
e sete centésimos por cento), a partir de 19 de 
outubro de 1987, os valores dos subsídios (parte 
fixa e variável) dos senhores Senadores, e os valo
res dos vencimentos, salários, salários-família, 
gratificações e proventos dos servidOres do Sena-
do Federal, do Prodasen e do Cegraf, nos tennos 

-do que estabelece- o artigo 89 _ do Decretõ.:Let n~ 
2.335, de 12 de junhOâe 1987: APóS amplo deba
te é aprovada a matéria, tendo sido assinados 
os Atas respectivos, que vão à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas 
e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrados os trabalhos, pelo que eu, José Passos 
Porto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Di
retora, lavrei a presente Ata que, depois de assi~ 
nada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sa1a da Comíssão Diretora, 16 de outubro de 
1987.- HumbertO 'i..Ué:ena, Presidente. 
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!.l-ABERTURA 

'12- ExPEDIENTE 

·1.2.1 -Requerimento 

- N9 169/87, do Senador LouriwlBaptista, 
solicitando aUtorização para desempenhar 
missão no exterior. 

1.2.2- Comunicação da -...:ta 
-Manutenção, pàr decurso de prazo, dos 

vetos apostos aos Projetos de Lei da C&mara 
n's 10/81, 60/82, 27/85, 14186 e Projeto de 

· lei do Senado n" 74/86. 

1.2.3 - Dlscmsoo do l!xpedlente 

SENADOR tRAPaAN COSTA JÚNIOR -
Lixo radioativo em Golânla. 

SENADOR MAURO BENEV/DES- Rocto
namento de energia elébica no Nordeste. 

1.2.4- Requerimentos 

-.- N<~ 170/87, do Senador José Agripino, 
solicitando a prorrogação por mais 30 dias 
do prazo concedido à Comissão Parlamenmr 
de ln{Juérito, destinada a investigar as causas 
do racionamento de energia elétrica e a polí
tica para o setor elétrico. Aprowdo. 

- N• 171/87, do senado< Carlos Chlare!H, 
solicitando a prorrogação por mais 30 dias 
do prazo concedido à Comissão Especial, des
tinada a exáminar .à questão da dívida externa 
brasileira e avaliar as razões que levaram o 
Governo a suspender o pagamento dos encar
gos fint'ÍÍlceiros. A~o. 

SUMÁRIO 

13 -ORDEM DO DIA 

1-Tojeto de Lei da Câmara n<> 1 O, de I 987 
(n~"- 8.318/8_6, na Casa de origem), que disPõe 
sobre a elirriinação de autos findos nos órgãos 
da Justiça do Trabalho e dá outras providên
cias. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Decreto_ Legislativo n9 14, de 
19_86 (n9124/8-6, na Câmara dos Deputados), 
,que aprova o texto do acordo de previdência 
social entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Govemo.da República Helê
nlca, concluído em Atenas, a 12 de setembro 
de 1984. Aprovado. 

Redação f111al do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 14/86. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9171, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cravinhos, 

· Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 3.494.069,60 (três 
milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, 
sessenta e nove cruzados e sessenta centa
"'s). Aprowdo. 

Redação finai- do Projeto de Resolução n9 
171/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 172, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Hori
Zonte, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, _em • 
cruzados, a466AOO,OO Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fina] do Projeto de Resolução n? 
172187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 173, de 1987, que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a elevar, 
temporariamente, em Cz$ 732.551232,00 
(setecentos e trinta e dois milhões. quinhentos 

e cinqüeilta e um mil, duzentos e trinta e dois 
cruzados), o montante de sua dívida conso-
lidada interna-. AProvado. -

Redação final do Projeto de Resolução n9 

173/87. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de Resolução n9 174, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea da 
Palma, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor equivalente, em 
cruzados, a 13.533,83 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resofução n• 
114187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 175, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munkipal de Bom Jesus 
da Lapa, ~do da Bahia, a contratar opera
ção de crédito_ no vai_or correspondente, em 
cruzados, a31.954,89 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação finai do_ Projeto_ de Resolução. n9 

175/87. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de. Resolução n9 176, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de São Félix 
do Piauí, Estado de Piauí, a contratar operação 
de -crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 5.692,16 Obrigações do Te59uro Na
danai - OTN. Apiovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
176/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 177, de 1987, que 
rerratifica a Resolução no 14/87, qUe autorizou 
a Prefeitura Municipal de Estrela, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 6.906.228,00 (seis mi

_Jhões, novecentos_ e seis o mil. duzentos e vi_nte 
e oito cruzados). Aprovado. 
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PASSOS PORTO 
Dir8toi"Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di rotor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 
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ASSINATURAS 

Semestral ·········~·············-~·-······~··············Cz$ 264,00 
DesP.,sa c/ postagem .................•..•••••.•.••...... Cz$ 66,00 

(Via Terrestre) 
TOTAL 

330,00 

Exemplar Avulso ...................... oc~· ~ •....•• .;o... ezs- 2,00 
'Tiragem: 2.200.e~emplares. 

Redaç~ fmal do Projeto de Resolução n9 submete à deliberação do Sem~do-~ escolha 
177187. Aprovada. A promulgação. . . _ . do S.llhor Luli Augusto Pereira Souto Maior, 

Parec.eLda. Cornissio de Rel_as;Qes Exrerio
res sObre a Mensagem n11 140, de 1987 (n9 
236/87, na origenl), de 12 de agosto do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor JosêJerônimo Moscardo 
de Souza, Ministro de Primeira Casse, da car· 
reifa de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da 
Costa Rica. Retfrada da pauta pela Presidên
cia. 

Projeto de Lei da Câmara n' 36, de 1987 
(n<? 197/87, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Lei fl'l 7.604, de 26 de maio 
de 1987, e determina outras providências. 
Discussão encerrada, após parecer profe
rido pelo Senador Francisco Rollern~rg, de
vendo a votação ser feita na sessão seguinte. 

Projeto de Lei da Câmara n" 40, de 1987 
(n<? 198/87, na Casa de origem), de inidativa 
do Senhor Presidente da República, que auto
riza a instituição de fundações e dá outras 
providências. Dlscuúo en,cerrad•. após 
parecer proferido pelo Senador Leopoldo Pe
res, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1987 
(n' 158/87, na Casa de origem), que dispõe 
sobre os preços mínimos da L{Va. Dtacussi.o 
encemtda. após parecer proferido pelo Sena
dor Nelson Wedekin, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n• 217, de 1987 (n' 339/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Govetno Qo Esté«<o de Minas Qerais 
a contrctar operação de crédito no VQJor cor
respondente, em cruzados, a 45.000.000,00 
Obrigações do Tesourõ- Nadonal - àTN. 
DIKule6o encenada do Projeto de Resolu· 
çio n"' 178/87, oferecido pelo Senador Paulo 
Bisai em parecer proferido nesta data, deven
do a votação ser feita "na próxima sessAo. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n"' 114, de 1987 (n' 
178187, na origem), de 6 de julho de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a ~sç:olha 
do Senhor Raul Fernando Belford Roxo Leite 
Ribeiro, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de Diplomata, para exercer a funçio de 
Embaixador do Brasil junto à RepúbUca do 
Peru. Retirada da pauta pela Presidênda. 

Parecer da Coinissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 116, de 1987 (n9 
180/87, na origem), de 6 de julho de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 

Mfrifstrõ ae Prlmeifá-aasse, da caireifa de Di~ 
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto _a() Reino da Suécia. Retirada 
da pauta pela Presidência. 

Parecer -da_ .Comissão_ de Relaçõe!i EXfe_riç,..-
res sob~ a Mensagem f1? f23, -de 19S_7 ([19 
205/87, na origem), de 24 de julho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú~ 
bUca submete. à deUbe_ra_çáo do Senado a_ es
·colha do Senhor Marcos Henrique Can1ifà -
Cõrtes, Embaixaidor do Brasil junto à Comu
iúdade da Austrália, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil jun-
to à República de Vanuatu. Retirada da pauta 
pela Presidência. 

Parecer d-a COniiSSão de Rdi:1Çôes_Extéd0-
res sobre a Mensagem fl9 136, de 1987 (n~ 
231/87, na origem), de 6 de agosto do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 

, Reptíbllca submete à deliberação do Senado 
a escolha do Sonhar carlos Norbel1o de Oli· 
veira Pares, Ministro de Segunda aasse, da 
carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil--junto ª RePública 
d_e Qana. Retirada da pauta pela presidência. 

. Parecer da Comissão de Relações Exterio
res, sobre a Mensagem n'? 137, de 1987 (n' 

· 232187, na origem), de 6 de agosto de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Ernesto Alberto Ferreira d~ Carva
lho, Ministro de Primeira Classe, na carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em· 
baixador do Brasil junto à República Demo
crática Alemã,"Re~da da pa~ pela Presi
dência. 
. - Parecer da ComissãO de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n~ 138, de 1987 (n9 
233/87, na origem), de 6 de agosto de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da Rep(lblica 
submete à delibemção do Senado a escolha 
do Senhor Edmundo Radwanski, Ministro de 
Segunda Oasse, da carreira de Diplomata, pa
ra exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Jamaica. Retirada da pauta pela Presi
dência. 

-Parecer--da comiSsão de ReJaÇOeS Exterio
res sobre a'Meirsagerri tl"' 15.7, de ·1987 (It<? 

o257Í87, na origem}, de 25 de_ a~ do Cor-
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deli~r~çã.Q_do Senado 
a escolha do Senhor Ronaldo Costa, Minlslro 
de_ Primeira Oasse, da carreira de Djplomata, 
para exercer a furÍç_ão de _I::mbaix!Kior do Brasil 
junto à República do Chile. Retirada da pautà 

. pela Presidência. 

-Parecer era CoriúSSâOde_ -Relaç~~~er\0:
res sobre a Mensagem ri9 iã6,- de t9S7 (n9 

294/87, na origem), de 8 de setembro de 
_1.967. pela qual o Sonhar Presidente da Repú· 
blic:a submete à deliberação do Sena,do a ~&:" 
colha dç Sep_hor Mauro Sérgio da Fonse~ 
CoSta COuto, -Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a funçâQ 
de Embaijmdor do Brasil junto à República 
do Iraque. Retirada da pauta pela Presidênci!L 

13.1 -Matéria apreciada após a Or· 
demdoDia. 

-Requcirlinentõ n9 i69, de ·1987, [do nO Ex
pediente. Aprowdo. 

13.2 -Discursos após a Ontem do Dia 

SENADOR MAaRO BORGES- Exploração 
de fosfato pela Goiás Fértil; em Catalão, GO . 

SENADOR AWfziO BEZERRA - Suope!lMo 
da moratótia __ da cfMda externa. 

SENADOR ÁaREO MELLO- CriticàS A clas
se política por órgãos da imprensa. 

SENADOR MARCO MACIEL- Comissão Na· 
cional para preparar os festejos do Centenário . 
da Proclamação da República. 
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SENADOR JOSÉ /GNÁC/0 FERREIRA -
Achatamento salarial. Dificuldades s6cio-eco.
nômicas dos servidores públicos. Instalação 
de Juntas de Conciliação e Julgamento, em 
Cachoeiro do Itapemirim, ES. 

SENADOR J([TNfY M-\CUILHÃES- Irreduti
bilidade real de proventos. 

SENADOR LOORIVAL BAPTISTA-Atentado 
contra o padre Frcmcisco CavazUtti. 

SENADOR JAM/L HADDAD- Centenário do 
Hospital Evrmgélic0-do.-Rio c;lej~eiro. 

1.3.3-Camunlc:açio da---· 
-Convocação de_sessão extraordinária a rea

lizar-se quinta-feira, -dia 22, às 1 O ho
ras, com Ordem do Dia que designa. 

·1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDEI'ITE DO SENA-
DO FEDERAL . 

- N'•215 a217,del987 

3-ATASDECO.JIIIISSÓES 

4-MESA DIRETORA 

5-ÚDERES E VICE-LIDERES DE 
PARI1DOS 

6- COJIIII'OSIÇÁO DE COJIIIISSóES 
PERMAI'IEl'ITES 

Ata da 70~ Sessão, em 20 de outubro de 1987 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, José /gnádo Ferreira e Dirceu Carneiro. 

AS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS ~a Assembló~. Geral da ONU, solicito me s~a 
SRS. SENADORES: ,'-=-~oncedida _autorização para -deseiTi.j:if!nhar essa 

Mário Maia -:- Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
-Leopoldo Peres -Áureo Mello....;. Qdacir Soa· 
res- Ronaldo Aragão -João Menezes.-:- Almir 
Gab~el-Jarbas Passarinho -.J~o CaStelo~ 
Alemndre Costa- Edison Lobão- Hugo Napo-
leão- Virg!llci Távora- Cid Sabóia de Calvalho 
-MaW'O Benevldes -José Agripino- Lavoiser 
Maia - Humberto Lucena - Raimundo Lira -
Mmm Maciel -Antonio Farias ~ Mansueto de 
Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy 
- Teotônlo Vdela Fnho- Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy Maga· 
lhães -José lgnácio Ferreira-- Gerson Otmata 
-J~ão Calmon - Jamil H~ddad -Afonso Ari
nos - Nelson Carneiro- Ronan Tito -Severo 
Gomes- Fernando Henrique CardosO -Mauro 
Borges - Iram Saraiva - Jrapuan Costa JúrUor 
-Pompeu de Sousa- Maurido Corrêa- Meira 
Filho - Roberto Campos - Márdo Lacerda -
Mendes Canale- Rachid Saldanha Derzi - Wil
son Martins - Leite Chaves --José Richa -
Dirceu Carneiro - Nelson Wedeldn -· ·carlos 
Chiarelll-Josê Paulo Bisai-José Fogaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Josó lgnáclo Ferreira) . 
- A lista de presença acusa o comparecimento 
de 58 Srs. Senadores. Havendo número regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteç:ão de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que Wi ser lido 
pelo Sr. 1 9-Secretário. 

É lido ·o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 169, de 1987 

Tendo sido convidado a participar da Delega
ção do Brasil à Quadragésima Segunda Sessão 

missão, nos tennos dos aJ:ts ... 36, § 2~>, da ConSti
tuição, e 44 do Regimento Interno. 

Esdaieço que dever~i estar ausen_te do P~s 
durante cerca de 30 dias. 

- Sala das Sessões, 20 de _o_utubro de 1987. -
I-ourlval Baptista. 

O SR. PIIESlDEI'ITE (José lgnâcio Ferreira) 
~De acordo com_o_art 44, § 4 9, do Regimento 
Interno, esse requerimento será remetido à Co
missão de RelaçõeS Exteriores, devendo ser sub
metido à deliberação do Plenário após a Ordem 
do Dia, em virtude do previsto no art. 388, inciso 
II, alínea "b", da Lei inteina. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Josó lgnâclo Ferreira) 
-Esgotou-se 110 dia 8 de setembro o prazo pre
visto no § 39 do art. 59- da Constituição. para deli
beração do Congresso Nacional sobre as seguín

-tes matérias vetadas pelo Senhor Presjdente da 
República: 

Projetos de Lei da C~ára N~"': 
10, de 1981 (n' 1.529n9, na origem), que dis

põe sobre a aposentadoria, com proventos inte
grais, dos ex-combatentes s~urados da Previ
dência Social; 

60, de 1982-(n9 3.427/80, na origem), que dis
põe sobre a regulamentação -do exercício da en
fermagem, e dá -outras -pfóvidências; 

2:1, de 1985 (n9273/83, na origem), que define 
os crimes ®ntr~o-Sistema Financeiro Nacional, 
e dá Outras providências; -

14; de 1980(ri'7.169/86, na origem1 que altera 
o arl 59 da Lei N9 7.416, de 10 de dezembro 
de 1985, que concede isenç_ªp do Imposto sObre 
Produtos Industrializados ~ IPI, na aquisição de, 
automóveis de passageiros, e dá outras p~
cias; e 

Projeto de Lei do Senado n9 74, de 1986 (n"' 
7.597/86, na c:amara doa Depo~•doa1 que esta-

belece norma,s para realização de eleições em 
I 986, e dá outros providências. · 

Nos termos do § 49 do ~feridQ dispositivo Cons
titucional, os vetos são considerados mantidos. 
_ A Presidência_ fará a devida comunicação ao 

Senhor Preside~e da República. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José Ignáclo Ferrei;,) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Irapuan 
Costa Júnior. 

O SR. JRAP(IAI'I COSTA JâruOR (PMDB 
- GQ Pronunda o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Falou ontem, nesta Casa, o nobre Sellador Iram 
Saraiva sobre o grave problema que ocorre no 

-- EsiãCh de Goiás, mas precisamente na cidade 
de Goi&nia, com a liberação de radiaçao com 
a cápsula de Césio-137. Nós queremos aduzir 
algumas informações a esta Casa e O_ fazen:aos 
neste instante. 

Permito-me prestar nesta Casa alguns esclare
cimentos sobre o problema que se abateu IObre 
a Capital do meu Estado em conseqüência da 
desproteÇâo ae·uma -cápsula de Césio-137 e con
seqüente exposição à radiação de várias pessoas. 

Sobejam na imprensa informações, versões e 
opiniões sobre o ocorrido. N~o faltam t.arilbém 
exageros e estes têm call$êldo um_ mal ~rrível 
ao meu Estado, à sua imagem, à sua economia, 
à sociabilidade de seus cidadãos. É um mal que 
se sobrepõe a outro mal e uma, sobreq1rga enor
me para uma Governador honrado, preocupado 
com cada goiano, que posto a prova - terrivel 
prova - em nenhum momento sequer deixou 
de tomar todo.s as providências necessárias para 
atendimento às vítimas. circunscrição do perigo, 
levantamento das responsabilidades, manuseio 
dos resíduos e outras, não fugindo às decisões 
por mais difíceis que fossem -suprindo por ve
zes a falta do Governo Federal no episódio. 
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o- que se passou é de todos sabido. Foi e é 
fartamente notiflcac:lQ_. Não nos cumpre fastidiar 
ninguém repetindo ãqui o que todos já sabem 
muito bem. __ . 

Os aspectos que queremoS evidenciar, porque 
pouco ou nada ainda divulgados, são os seguin
tes: 

1) Somos n6s, goianos, gratos e reconheçjdos 
aos extraordinários técnicos da CNEN_::-::_Ççmls
são Nacional de Energia Nu_dear1 que traba1ham 
em Goiás no atendimento às vítimas, e na descon
taminação. Mas, protestamo& pela omissão do 
Presidente daquela Comissão, que s6 compare
ceu a Goiás nove dias após a ocorrência, assim 
mesmo por instância das autoridades goianas, 
e que não apresentou ainda uma solução para 
guarda dos rejeitas radíoatlvos. - -

O que acontece é envio de mensagem do Exe
cutivo ao Congresso - Mensagem 341 - no 
dia 14 próximo passado, transferindo aos Gover
nos estaduais, desaparelhados em pessoal e equi
pamento, a atribuição de estabelecimento de local 
para armazenagem intermediária de rejeitos ra
dioativos, o que considerc:~mp_s um negaceio, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, por parte da Comis
são Nacional de Energia Nuclear, das suas abibui
ções e responsabilidades, isto é, devem os Esta
dos fazer agora o que não fez a CNEN em vinte 
e cinco anos. 

2) Protestamos e rejeitamos o tratamento sen
sacionalista e exagerado com que setore:s da im
prensa. tratam a questão. É um desrespeito às 
vítimas, às- autoridades e ao pçwo goiano apre
sentar como catástrofe sirililar à de_ Cherõ.obyl 
o que se passa em nosso território. o· Prõblema 
goiano foi e é giave, mas eStá SOb controle, graças 
à ação pronta do Governo do Estado ,principal
mente, e dos técnicos da CNEN. As vítimas, estes 
irmãos atingidos cuja dor nos entristece, estão 
atendidos médica e economicamente. E ó Gover
no do Estado deles não descura. Os focos radioa
tivos estão detectados e Isolados. Qs_restduos es
tão em fase de tratamento e acondfcionâménto. 
Não há perigo de novas contaminações. Com
parar este acidente com o de Chemobyl, com 
volatilização de substâncias i'adioativas por vários 
países, é, perdoem-me os que o dizem, promover 
o sensacionalismo. 

Eram estas as considerações que pretendía
mos fazer aos Srs. Senadores, já que são da opi
nião dos povos dos seus respectivos Estados. 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Ignâcio Ferreira) 
-Concedo a palavra ao eminente Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE, 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Nas tribunas do Congresso Nacional e da As
sembléia Constituinte o problema relacionado 
com o racionamento de energia elétrlca no Nor
deste tem sido seguidan:u~nte debatido, ensejan~ 
do, inclusive, várias reuniões de parlamentares 
com as autoridades competentes, especialmente 
as do Ministério das Minas e Energia, ELETRO
BRÁS e Compãtihiã Hidroelétrica do São Fran
cisco. 

Sensível às dificuldades da região, cujo des~n
volvimento econ6mico passou a experimentar 
imensas dificuldades em conseqüência ela drás-
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_tica medida, o Presidente José Samey adotou, 
através de decreto, as providências cabíveis, ~ntre 
as quais se incluem: a construçãO ~S Usinas de 
ltaparica e Xing6, a extensão das linhas de trans
missão de TuciJttií a Presidente Outra e a aquisi~ 
ção i~ediata de usinas termoelétricas, perfazendo 
es4'1S o fornecimento de 300 megawatts. 
--~ SOi~id~de efetuada no Palácio do Planalto, 

com a presença d~_!_Tlinlstros, governadores, de
putados. senadores e líderes empresariais do Nor
d~e, o p~eiro m~~atário do País, de forma 
peremptória, clara e incisiva, anunciou o s.eu firme 
propósito de acudir o Nordeste, através do integral 
cumprimento do ato oficial então assinado. 

O Ministro Auretiano Chaves por sua vez, com 
red_gbrada ênfase_._d_estacou que, ele próprio, "fis
calizarf<J, PeSsoalrTiente, o <:rQnpgrama financeiro 
P,e susteritação clãs obras mencioiladas, sem ad
mitir qualquer protcilação (jue viesse a asravar 
ó @adro vivido por milhões de brasileiros". 

DecOrrido apreciável lapso de tempo, a anun
cia}:la aquisição das u_sinas~termoelétricas, que 
deveria ocorrer sem delongas, ainda permanece 
insolúvel, apesar de manifestações formais do 
_ÇCON (Comitê COordenador de Operações Nor
te/NordeSte), reunido em AraCaju, FortaleZa e SaJ
vador, ~ndo como tema especifico de ta~ encon
tros o racionamento da energia elétrlca no Nor-
deste. -

Ontem_, Sr. Presiderite, a imprensa cearense re
gistra, cOm destaque, a lastimável manutenção 
do racionamento de que os 300 megawatts, oriun
dos das referenciadas ·usinas, longe estão de ser 
~cança.dos, à falta exatamente de compra daque
les equipamentos. 

Diz, por exemplo, o Diário do Nordeste, edi
ção de 19 do corrente: 

"Além da manutenção do racionamento 
-'--de 10%_paraomêsdenovembro,o Nordeste 
--- ~terá que conviver com uma redução de seu 

parque térmico existente, cuja capacidade 
._caiu de 200 para 80 Megawa.tts em decor-

-- rência 4a quebra de equipamentos do siste
ma: IssiJ virá a agravar ainda mais a situação, 
umã vez que utilizar~se~á maior volume de 
energia hidroelétrica comprometendo assim 
o volume útil dos reservatórios de tr_ê_s Marias 
e Sobradinho. 
- Essa comunicação foi feita às comissões 

eleJroenergética-? do sistema interliga9o Nor~ 
te e Nordeste na úhima reunião do Comitê 
Coordenador de Operações Norte/Nordeste 
(C::CON) ocorrida nos últim,os dias oito e nove 
do corrente, em Salvador. 
---Segundo informou ontem o Diretor de 
operações da Companhia Energética do 
Ceará (COELCE), Fernando lrineu, nessa 
reunião foi reiterada a preocupação das con~ 

-- -- cessi0nári8s de energia elétrica da região 
(luahto à morOSidade do processo_ para a 
aquisição das usinas térmicas, cuja instala
ção é indispensáVel para que posteriormente 
o racionamento_ seja aliviado. Estando à 
CHESF (Compãnhia Hidroelétrica Vale do 
São Fraitcisço), ainda em processo de inven
tário_(mantendo cantatas com erl)presas es
trangeiras e nacionais), as negociações para 
a aQuisiÇão das referidaS unidades ainda não 
foram autorizadas pelo GoVerno Feder..,!, pois 

--,- ate _o momento nenhuma ordem para com
pra foi ainda emitida. 

O CCON recomendou à CHESF a aquisi
ção das usin_as térmicas para o primeiro sé
mestre- de 88. NOEintarito, devicb à lentidãp 
Como-está.- sendo encalninhado o processo 
de compra, caso a situação perdure por mais 
tempo, Possivelmente as máquinas s6 deve
rão chegar a Seu destino em outubro do pró
ximo ~o._ C? _que_ agravará ainda mais a _sftuà

-ção." - - · 

Srs. Senadores: 
Não é ma~? possível su_bmeter-se __ a r~?gião nof

destina a_e_ss_e difícil es~gio de racionamento de 
energia, sem a adoc;ã_o das providências preconi
zadas pelo Governo-central. 

VOltamos a apelar, desta tribuna, para o Ministro 
Aureliano Chav_es- que conhece profundamente 
o-Problemã,, eri1 tO~s as suas implicações -, 
a fim de gue chegue o mesmo ao seu urgente 
equacionamento, obtendo--se os 300 rn~awatts, 
indispenS_áveis à normalização temporária do for
necimento mtnimo exigido pelo nosso desenvol
vimento. (Muitdbem!) 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira) 
-Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos 
pelo Sr. 1~"-8ecretárlo. 

São lidos~-e aprovados os seguintes 

REQQERJMENTO 
N• 170, de 1987 

Of. N• 02!187-CPIEE 19 de o~tubro de !987 

_ Senha~ Pr_esidente, _ _ ~ _ 
Na qualidade de Presidente da COmisSão Parla. 

mentar de Inquérito, <:ria:da através da Resoii.i_Ção 
n~ oe, de_1987, çle~na4a ~ inyesf!_gar as causas 
do racionamento de ener_gia .clé.triçª_ -~ a política 
para _6 setor elét.rjço, venhO, pelo preSente, soU citar 
a Vossa Excelência, a prorrogação por rnal!i _ 30 
(trinta) dias do prazo conCedido a esta comissão 
que se encerrará dia 26 de _çutubro próximo . 

. Aproveito ___ a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência, os protestos de estima e consi· 
deração. -José Agripino, Presidente. 

REQQERJMENTO 
· N• 171, de 1987 

OF, N' 013/87-CEDEJl 20 de ocitybro_<le 1987 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissijo Espe

.cial, criada através do Requerimento n~ 17, de 
1987, destinada à examinar a questão da divida 
externa brasileira e _avaliar as razões que levaram 
o gov_emo a suspender o pagamento dos encar

- gos financeiros d_el,a d_ec;_Qrretrte~ nos planos ex
temo e interno, V€nho. pelo presente, solicitar a 
Vossa Excelência, a prorrog_ação por maJs 30 (trin· 
ta) dias do prazo conCedidO a e~ Comissão que 
se encerrarA dia 21 de outubro próximo. ~ 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência, os protestos de estima e cSifiS~dera-
ção. -Carlos Chiarelll, Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- De acordo com a delibera~ão do Plenário, fi
cam concedid~s prorrogações _solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira} 
- Está esgotado o tempo destinado ao Expc 
di ente. 
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ORDEM DO DIA 
Item t; 

Votação, em tumo único, -do Projeto de 
Lei da Câmara n• 10, de 1987 (n• 8.318186, 
na CaSa"de origehl), que dispõe sobre a eUmi
nação de autos fandos nos órgãos da Justiça 
do Trabalho e dá outras providências. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Passa~se à votação do projeto, em turno único.· -
Os SrS. Senadores que b aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte-o projeto aprOvado: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N• 10, de 1987 

(n• 8.318186, na Casa de origem) 
De iniciativa do Tn't;lunal Superior 

do Trabalho 

Dispõe sobre a. eliminação de autos 
ftndoa nos órgãos da .Ju.tlça. do Traba
lho e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ ____ _ 
Art. ]'? Fica facilitado aos Tribunais do Traba

lho determinar a elirilinação, por incineração, des
truição mecânica ou por outro meio adequado, 
~ autos findos há_ r;nais de 5 _(cinco) _anOs, con
tado o prazo da data do arquivaMento do pro
cesso. 

Art 29 A eliminação de autos findos, nos ter
mos do disposto no artigo anterior, será decidida 
pelo Tribunal Pleno, mediante proposta circuns
tanciada do seu Presidente. 

Paragrafo único. Os feitos arquivadoS nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento poderão ser 
eliminados, atendidas as mesmas condições, me-
diante proposta do respectivo titular, aprovada pe
lo Pleno do Tribunal a que ~stiver o órgão subor
dinado. . . . .... · . . 

Art 39 _ UeJib.erada a eliminaçijo, o Presidente 
do TribunaL para conhecimento dos interessé!-dos, 
fará publicar a dedsão em 6rgào oficial de im
prensa, por 2 (duas) vezes, com prazo de 60 (ses
senta) dias. 

§ 1"' É lícito às partes interessadaS requerer, 
às suas expensas, o desentranhamento dos docu
mentos que juntaram aos autos, certidões ou có
pias de peças do processo ou a microfilma,gem 
total ou parcial do mesmo. 

§ 2"' Se, a jU)zo da autoridade competente, 
houver, nos autos, documentos de valor hiStórico, 
serão eles recolhidos em arquivo próprio, no Tri-
bunal respectivo. _ 

Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua-· 
publicação. _ __ _ _ _ 

Art 5"' Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-ltem2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 14, de 1986 (n9124/86, 
na Câmara dos Deputados),_ que aprova o 
texto do ac:::ord.o <;le previdência s~ial entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 

e o <Jovemc:r da Repúbli<::a Helê:nfca, conclUÍ~ 
do em Atenas, a 12 de setembro de 1984, 
tendo - -

-PARECER FAVORÁVEL, profertdo em 
-_Plenário, ·da Comissão de Relações Exterio-

res. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 
Pa~-se à votação do projeto, em turno único_. 
Os Srs. SenadoreS qUe o aprovàm quelram per-

manecer sentados. (Pausa.) -
-Está aprovado. . 
Sobre a mesa, redação fmal da ~atêria, elabo

rada pelo emin_ente R~Iator, Senador ~e1so~ We
-dekin; que será lida pelo pr. ~ 9-Secretário. 

-É lida a seguinte -

Redação final ilo Projeto de Decreto 
Legislativo n• 14, de 1986 (11' 124/86, 
na Câmara dos Deputados). 

úRetatc;r-apresenta ~ reda!;~O _fir.al de Projete 
de Decreto Legislativo n9 14; _de 1986 (n9 124/86, 
na Câmara dos Deputados), -que ãprova o texto 
do Acordo de Previdência Social entre o GoVemó 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Hefênk:a, condufdo em Atenas, a 
12 de setembro de 1984. 

Sala das Sessões, 20 de o~bro de 1987. -
Nelson Wedekln, Relator. --

N'JEXO AO PARECER_ ..... 
Redação llnal do Pl-c;j'éto dé Resolução 

11' 14, de 1986 (n• 124186, na CimanJ 
-~)-

Fãço-saber-que_o C:orrgresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 44, item I, da ConstitWção, 
e eu, ;_Presidente do Seriado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRErO l.EGISLATIVO ri' , DE 1987 

Apro~ o texto do kordo de Previ
dência Sodal entre o Govemo da Repú
bll<:a Federativa do Brasil e o Governo 
da República Helbüca, concluido em 
Atenas, a 12 de setembro de 1984. 

O Congresso Nacional clecreta: 
Art. 19 ÉaprovadootextodoAQ)rdo~ePrevi

dênda Social e~We"o_-Govemo da República Fede
rativa do Brasil·e o Goverp_o Q~_,__República Helê
nica, condufdo em Atenas, a 12 de setembro de 
1984. . . - - - - -

Pará9fato úhi.cO. Ficam suj~tos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer ates ·de que 
possam ·resultar revisão ou modificação do Ac_or
do, bem como aqueles que se destinem a estabe
lecer acordos .ad_ministr~tivos. 

Art 29 Este Decreto legislativo entre em vi
gor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em disCussão a redaç~ final. (Pausa.) 

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

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adõtada e dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O p"rojeto vai à prorriulgaçâo. 
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 

-ltem3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n"' 171, de 1987, que autoriza a 
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Prefeitura Municipal de Cravinhos. Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 3.494,069,60 (três milhões, 
quatroCêntós if noventa e quatro mU~ _ses
senta e nove ci:uzados e sessenta centavos), 

- -tendo 
. PARECER FAVORAVEL, proferido em Ple

--nãno. 

_A di~cl.l~O da matéria_ foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Passa-se à votação do projetá, em turno único. • 
Os Srs. Se_rutd_or§_que o aprovam queiram per-

manecer sentados .. (Pall,$a.) - -
Aprovado. 

O Sr. Roberto Campos (PDS- MT)- Sr. 
Presidente, peço a verificação de votação. 

ó SR. PREsiDENTE (José.lgnádo Ferri!if8) 
- Será feita a verificação solicitada pelo nobre 
Senador Roberto Campos. 

A Presidênda vai susoender a sessão por 10 
minutos, acloriando as ~!Ullpainhas para Chaina
da dos Srs. Senadores a Plenário~ 

Está stisj:xmSa á se5-Sãc:~. · ~ 

/Suspensa ~s Jlhocas e- 36 ,;;Jj.,i.rkJs, a 
sessão é reaberta às 10 horas e 50 minutos) 

O Sr. José /gnádo Ferieira de~ a ~adeira 
.da Presidência que 6 ocupada pelo Sr.}lum
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está reaberta a sesSão. 

O nobre Senador Roberto campos retira o seu 
pedido de verificação de quorum. Prossegue-se 
a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elabo
rada pelo Senador Rachid Saldanha Cerzi., que 
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação llnal do Projeto de Resolução 

· ·n'171,de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do_ Projeto 
de Resolução n9 171, de 1987, que a~~ a 
Prefeitura Municipal de CravinhQS (SP) o contr
QP<ração de crédito no valor de. ez$ 3.494.069,60 
(três milhões, quatrocentos e noventa e quatro 
mn, sessenta e_ n_ove cruzados e sessenta centa
vos). 

Sala das Sessões, 20 de outubro de _1987.
Rachid Saldanha Derzi, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação 6nal do Projeto de Resolução 
n•171, de 1987. 

Faço saber que o Senado F~deral aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOL(JÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cravinhos, Estado de São Paulo, a con· 
tratai' operação de crédito no valo.- de 
Cd 3.494.069,60 (trio mDhões, quatro
centos-e" noventa e quatro mil, seuenta 
e nove cruzados e sesaenta centavos.). 

OSenado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura MunidPai de-CraVinhos, 

Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2'1 
da Resolução n9 93, de 11 de dezembro de "i 976, 
do Senado F~eral, autorizada a contr- opera-. 
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çâo de crédito no valor de Cz$ 3.494.069,60 (três 
!Jillhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, ses
senta e nove cruzados e sessenta centavos), junto 
ao Banco do Estado de São Paulo 5//1, este na 
qualidade de agente financeiro da operaç6o, desti
nada à execução de obras de infra-estrutura no 
Conjunto Habitadonal "João Berbel", no Muni
cípio, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respe<:tivo processo. 

M 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Errf discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem4: 

Voiação, em turno ón[co, do Protejo de 
Resolução n~ 172, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munic_ipal de Belo Horizonte, Esta
do de Minas Gerais, a oon~atar operação de 
crédito no valor cOITespondente, em -cruza
dos, a 466.400 Obrigações do Tesouro Na
danai ~ OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEl., proferido em Ple
nário. 

A disc:us.são da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto,' em turno único~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da. matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senador Rachid SaJdanha Derzi, 
que será lida. pelo Sr. Primeiro--Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•172, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do projeto 
de Resolução n"' 172, de 1987, que a:utoriza a 
Prefettura Municipal de Belo Horizonte (MG) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 466AOO OTN. 

Sala das Sessões. 20 de outrubro de !987.
Rachld Saldanha Derzl, Relator. 

ANEXO AO PARACER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n'172, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constitui~ào, 
e, eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizonte, Estado de M1n1uoa Gerais, 
a co-.- operação de crédito no valor 
COITelpOndente em cruzados, a 466.400 
Obtipçóes do Teoouro l'lacional O"l"l'lo. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 1' É a Prefeitura Municipal de Belo Hori

_zonte, Estado de Minas Gerais nos termos do arti-

\ 
\ , ____ 
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go 29 da Resolução n-? 93, de 1976, alterada pela 
Resolução n" 140, de 5 de: dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400 Obrigações do Tesouro Na
dona1- OTN, junto à Caixa E~onômica Fe_de_ral, 
~_na quali~de de gestora do Fundo d~ Apoio 
ao Desenvolvimento ScXml ::...._ FAS, destinada à 
construção de insta1ações e aquisição de equipa
mentos para as polícias e corpo de bombeiros, 
no Município. 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) - · 
Em discussão a redação final. (Pã.usa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enêerrada -a disc:ussão,-a- rnatérià. é dada como 
definitivamente _adoiada, dispensad~ a~ votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

· · • O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto- de 
Resofução n" 173, de 1987, que autoriza o 
Estado de Minas Gerais a elevar, temporaria
mente, em Q:$ 732551.232,00 (setec:entos 
e trinta e dois milhões, quinhentos e cinqüen-

-~ --taeum mil duzentoS etrinta-edois cruzados) 
-O 1norilante de sua dívida consolidada inter-
na, tendo 
· PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple

nário. 

-A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior~ 

ErrfvotaçãO o projeto, em turno único. 
-OSSrS. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentadoa. (Pausa.) 
-Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senador Jutahy Magalhães, que 
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. -

É ÜOa a seguinte 

- -·- Redação final do Projeto de Reoaluçio 
i>' 173, de 1937. . . 

O Relator apresenta a redação final do Projeto_ 
de Resolução n9 173, de 1987, que autoriza o 
Governo do E.Sfãdo de Minas Geráis a ele\f'ar em 
cz$ 732.551232,00 (seteCentOs e trinta e dois 
milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, duzen
tos e trinta e dois ~ruzados) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala a as Sessões, -20 de outubro de 1987. -
Jutahy Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Pol;jeto de Resolução 
... 173, de 1987. 

Fa~o saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constitt.dção, 
e eu, , Presidente, promu1go a seguinte 

RESOLUçAO N• , DE 1987 

Autorizlo o Governo do E!otado de MI· 
nas Gerais a elevar em Cz$ 
732.551.232,00 (se- e trlnta e 
dois mDhões, qulnhentoe e dnqüenta e 
wn mD, duzentos e trinta e doá auza. 

- dos) o montante de sua dfvlcla conao-
Jklada. 

O Senado Fed-eral resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Qe

raiS, autorizado a elevar, temporariamente, o parâ· 
metro do item III do art;igo 2' da Reolus:ão n' 
62, de 28 de outubro de 1975,_ modificada peJa 
Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, am
bas do Senado Federal, a fim de que possa realizar 
operação de crédito no valor de Cz$ 
732.551.232,00 (setecentos e trinta e dois mi
lhões, quinhentç_~-~ cinqUenta e um mil, duzentos 
e trinta e dois cruzados), correspondente a 
6.884.880-0brigações çiO Tesouro de Minas
OTM, destinadas ao giro de parte de sua dívida 
consolidada interna intralimite mobiliária, venclvel 
nO presénte-exercTcio---: - - - - --

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na deta 
de sua publicação. _ 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) 
- Em discussão a redaçãa final. (Pausa.) 

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

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votaç8o, 
nos term_os regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) -
ltem6: 

Vota,ção, em tumo úrliC::O:, do Projeto çfe 
Resolução n• 174, cle.!987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operaçio 
de .crédito no_ valor equivalente em cruzados, 
a 13.533,83 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVOMVEL. proferido em Ple
nário. 

A díscussão da matéria foi encerra® na sessio 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

O SR. PResiDEI'ITE (Huinberto Lucena) -
SoDrea mesa, tedaçâõ final da rn&éria, elaborada 
Ptlo o ·sr. Relator, Senador Jutahy Magalhães, 
que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Re5oluçio 
n"174, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fina1 do Projeto 
de Resolução n"' 174, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Váttea da Palma (MG) a 
~ontratar operação de J:rédito n6 valor correspon
deQte, em cruzados, a 13.!5:33,83 OTN. 

Sala. das Sessões, 20 ile outubro de 1987. 
Jutahy Magalhã.,., Relator. 

/é? 
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ANEXO AO PARECER 

Redação Rnal do Projeto de Resolução 
Ir 174, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, incisb VI, da Cóhstituíção, 
e eu, ,Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• ,_DE 1987 .. c _ 

Autoriza a Prefelturn Munldpal de Vár
zea ela Palma, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de ~o no valor 
correspondente, em cruzados, a 
13.533,83 Obrigações do Tesouro Na
danai-OTN. 

O Senãdo Federal rosolve: 
Art. 1~' É a Prefeitura Municipal de Várzen da 

Palma, Estado de Minas crerms, nos.terinOS: dq 
artigo 2" da Resolução n~' 93, de 11 de outu_Pro 
de 1976, alterada pela Resolução n" 140, de ~ 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em, cruzaçlos, a 1 ;3._?33,84 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de Escola Profissionalizante a nível_ci~-~1"' grau, 
curso de curta duração, no __ MUI).Icípio. -

Art. :2'? Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto ).ucena) -
Em discussão a redaçilo final. (Pausá.) 

Não havendo quem peça a palavra, enc.erro 
a discussão. 

EnCerrada a discussão, a matéria é dada com~ 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos tennos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
1Wn7: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 175, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus _da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valqr correspondente, em cruza
dos., a 3131.954,89 Obrigações do Tesouro 
Nactonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. _-- - · 

Em votação o projeto, em tum? úriiCo.""' 
Os Srs. Senadores que o aprovaJyl queiram per

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relatç>r, Senador Jutahy M_ª-galhães, que 
será lida pelo Sr. Primeiro--Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçãoftnal do Projeto de Resolução 
11' 175, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fit:W do proje_to 
de Resolução n<1 175, de 19_8]_l__que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA) 
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a l:ontratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 31.954,89 OTN. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1987.
Jutalty ~es, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação Rna1 do Projeto de Resolução 

ri• 175, de 1987. 

Faço saber-que .O S_enado fedei-~ _aprOvou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Consti_tldçãO, 
e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahla, 
a contratar operaçlio de crédito no valor 

-~-correspondente, em cruzados, a 
~ _ 31.954,89 Obrigações do Tesouro Na

-- donal- OTN. 

O Sen_~do Fe<leral resolve: 

-Art. )'1 ÉaPrefeitura:MunicipaldeBomJesus 
da Lapa, EStado da Bahia. nos termos do artigo 
29 da ResolUção rt' 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de c;lezembro 
de 1985. ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação -de crédito no valor corres
pondente, ·em· crUzados, a 31.954,89 Obrigações 
do Tesouro Nacionai--OTN, junto à Caixa Eco
riôrriici:l Federal,_ esta na qualidade de gestora do 
Furldo de AJ)o!o ao- Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de complexo edu
cacional a nível de ]9 grau e profissionalizante, 
no município. ~ - - -

Art ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicaçâo. 

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

Não havendo quem peça_ a palavra, encerro 
a discussão. . 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEN11! (Humberto Lucena) 
-ltem8: 
-- - Votação, e~- turno único, do Projeto de 

ResoluçãÕ-0'1 176, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Piau~ 
EstadO do PiaUí;-a contratar operaçito de cré-

, -;-;': dito no valor çorrespondente, em cruzados, 
- _ _ a 5.692, 16-0briQações do T~souro Nacional 

-OTN, tendo ._- ~ 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple

---~nário. 

I\~ discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Ein votação -o projeto, em turno ún.ico. 
Os SrS. Senadores que o aproVam queiram per· 

tnanecer sentados. (Pausa) 
-Aprovado. 

O SR.PRESIDENIE (Humberto Lucena)-50-
bre a mesa, redação fina) da matéria, elaborada 
pelo Sr. Relator, Senador Nabor júnior, que Será 
lida pelo Sr. 19-Secretárlo. 
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É Ilda a seguinte 
Redação Rna1 do Projeto de Resolução 

11' 176, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Prq'eto 
de Resolução ~ 176, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí (Pi} 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.692,16 OTN. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 198_7. -
Nabor Júnior, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáoftnal do Poljeto de Resolução 
n• 176, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a se~ 
guinte 

RESOLQÇÃO N• ,DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Sio 
Félix do Plaui, Estado do Plaui, a contra
tar operação de c:rédlto no valor corTeS
pondente, em cruzados, a 5.692,16 Obrl· 
gações do Tesouro Nadanal- OTN. 

O Senador Federal resolve: 
Art. 19 É_ a Prefeitura Municipal de São Félix 

do Piauí, Estado do Piauí, nos termos do artigo 
29 da Resolução n'193-, de 11_Qe outuPro ~de 1976, 
alterada pela Resolução fl'1140, de~ de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.692,16 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN,junto à Caixa Eco
Ilôinica Federal, esta na qllaliçlade 9e gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. destinada à aquisição de veiculo para trans
porte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de _sua p~-~~c:ação. 

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

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

Encerrada a discussão, a-matéria é dada como 
definitivamente- adota:da, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENI'E (Humberto Lucena)_ -:
ltem9: 

Votação, em turno único";âo- Projeto de 
Resolução n9 177, _de 1987_,_ que ~e~atifica 
a Resolução Jl9 14, de 1987, que autorizou 
a Prefeitura Municipal de Estrela, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar qper_ação de 
crédito no valor de Cz$ 6.906.228.00 (seis 
milhões. novecentos e __ seis mil, .duzentos e 
vinte e oito cruzados} tendo 

PARECER FAVORAVEL. proferido em Pie· 
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordi_n<IDa anterior. 

Em votação o proJeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Relator, Senador Iram Saraiva, que será Uda 
pelo Sr. l 9·Secretário. 

É lida a seguinte . 
Redação flnaJ do Projeto de Resolução 

n• 177, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n<' 177, de 1987, que rerratifica a 
Resolução n• 14, de 1987. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1987.
Iram Sam.lva- Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnai do Projeto de Resolução 
D' 177, de 1987. 

FaçoSaber que o Senado Federal aprovou e 
eu, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1987 

Rerratlftca a Resolução n• 14, de 1987. 

O Senado Federal resolve: . 
Art ]9 O art. }9 da Resolução n9 14, de 4 

de abril de 1987, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art:. J9 É ~!i Prefeitura Municipal de Es
trela, Estado do Rio Grande do Sul, nos ter
mos do art. 2"' da Resolução n"' 93, _de 11 
de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n"' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no _valor correspondente, 
em cruzados, _a: 80.000~00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN, junto_ ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S/A. este na 
qualidade de agente fmanceiro da operação, 
destinada à implantação e/ou me_lhoria do 
sistema viário, pavimentação, ·cordões e cal
çamentos, na sede do MunJcípio, no âmbito 
do Promuniápio." 

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

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Em discussão a r-edação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) -
Item 10: 

Discussão, em turno tiníco, do ProJeto de 
Lei da Câmara n~' 36, de 1987 (n9 197/87, 
na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n"' 7 .604, de 26 de maio de 1987, 
e determina outras providências. (Dependen
do de parecer.) 

A matéria foi incluída em Ordem do Dia por 
solicitação das Uderanças, nos termos do dispos
to no art. 11, parágrafo único, -da Resolução n"' 
1, de 1987, com a redação dada pela Resolução 
n"' 54, de 1987. 

Nos termos da Resolução n"' 1, de 1987, desig
no o nobre Senador Francisco Rollemberg para 
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proferir o parecer sobre o Projeto de Lei da Câma-
ra dos Deputados n"' 36, de 1987. · 

.. O SR. FRANCISCO ROLLEMBERQ 
(PMDB- SE. Pàra emitir parecer.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Originário da Câmara dos Deputados, de auto
ria do ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, o 
projeto sob exame pretende introduzir ~rações 
na Lei n"' 7.604, de 26--de maio' de 1987, com 
a finalidade de: . -
-ã) - ViflcU!ar os valet-eS ffiíilimO~ dos benefiCias 

previdenciários, dos sistemas urbano e rur~. ao 
Piso Nacional de Salários criado pelo Decreto-lei 
n_~ 2.351, de 7 de agosto de 1987. 

b) estender aos_ beneficiários da Previdência 
Social o direito ao abçno instituído pelo Decre
to-lei n"' 2.352, de 7 de agosto de 1 ~87. 

No que tange ao primeiro item. trata-se de res
tabelecer o escopo original da Lei n"' 7.604187, 
que garantia aos beneficiários da PreVidência So
cial a percepção de beneficias equivalentes a, no 
minimo. 95% (beneficias urbanos) e 50% (bene
fícios rurais) do salário minimo. Com o advento 
do. Decreto-lei n"' 2351187, que criou o Piso Nacio
nal de Salários e o SaláriO Minimo de Referência, 
os valoi-es do beneficias voltaram -a ser desvincu
lados do_"s.al6rio mfnimo real", isto é, à -.. contra
prestação minima devida e paga diretamente pelo 
empregaâor" (agora denominado Piso Nadonal 
de Salários). Pretende, portanto, o presente pro
jeto tomar explícito no texto da Lei nl' 7.604/87 
a vinculação dos valores dos beneficias ao Piso 
Nacional de Salários, e não ao Salário Mínimo 
de Referência, como determina o recém-promul
gado Decreto-lei n9 2351/87. 

A medida afigura-se, a nosso ver, da maior rele
vância e oportunidade, por pelo menos três razões 
básicas: 

1') Favorece os beneficiários da Previdência 
Social, certamente uma das categorias sociais 
mais atingidas pelo processo inflacionário e pelas 
políticas salariais inimplementadas a partir de 
1979; 

2•) Não tem impacto negativo sobre as flflan
ças previdenciárias, uma vez que a cada elevação 
do Piso Nacional de Salários corresponderá um 
aumento proporcional dos ingressos do sistema, 
via contribuição compulsória de empregados e 
empregadores; e 

3•) Restabelece a vigência de decisão ema
nada do Congresso Nacional, ~is que a lei n9 

7.604/87 foi fruto de árdua e fecunda negociação 
levada a efeito pelas forças políticas que operam 

- nas duas Casas do Legislativo. 
_ O_S"e"gundo tópico de inovação do projeto diz 
respeito à extensão, aos benefeciários da Previ
dência, do abono criado pelo Decreto-lei n"' 
2352/87. Referido abono, no valor de Cz$ 250,00 
(duzentos e cinqüenta cruzados) mensais, é devi
do aos trabalhadores que percebiam, no mês de 
agosto úl«mo, salário mensal ou inferior a 5 (cin
co) vezes o Salário Minimo de Referência. 

Ora, toma-se evidente que tal rOedfda de emer
gência teve o propósito de atenuar o impacto 
do custo de vida sobre o poder de compra dos 
trabalhadores de menor padrão de renda. Assim 
sendo, nada mais Justo qUe seja -tal beneficio es
tendido aos que percebem beneficio continuado 
da Previdência Social, eis que o rendimento pago 
a esses cidadãos tem, no plano da economia do-

méstica, o mesmO caráter da renda de natureza 
solaria!. 

Cabe, ainda, assinalar que a re-dação proposta 
para o parágrafo único do art. "1 9 da Lei n"' 
7.604/87, nos termos do art. 19 do projeto em 
exame, parece-me inadequada, tanto do ponto 
de vista da clareza, como sob o ângulo da precisão 
terminológiCa, dada a ambigüidade contida na 
expressio "segurados desta lei". 

Em face do exposto, e tendo em vista que o 
PrQjeto de _Lei n9 36187 reveste-se de relevante 
sentido social, manifestamo-nos favoravelmente 
à sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer conclui favoravelmente à aprovação 
do projeto. 

Passa-se à discussã.o do projeto em turno úni
co, (Pousa.) 

Não havendo quem _peça a palavra, encerro 
a discussão. · · 

A votação da matéria far-se-á na se:S$ão seguin
te~ rios. termos elo art,. 1~ da R~solução n9 1, de 
1987, com a_red~o dada pela Resolução n"' 
54, del987. 

O SR. PRESIDEl'm! (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Cãmoro D' 40, de 1987 (n' 198187, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a insti
tuição de fundações, e dá outras provid~n
cias. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art._ 6t da Resolução n9 l, de 
1987, designo o nobre Senador Leopoldo Peres 
para proferir o parecer sobre o Projeto de lei 
da CAmora n' 40187. 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB - AM. 
Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Excelenl:issimo Senhor Presidente da Repú
blica encaminhou ao Congresso Nacional a Men
sagem n9 238/87, _ relativa a projeto de lei que 
"autoriza a instituição de fundações, e dá outras 
providências''. 

O projeto tomou, na Câmara dos Deputados. 
o n9 198!87 tendo sido apreciado nos termos do 
art. 51 da Constituição Federal. 

O projeto de lei em apreço autoriza o Poder 
Executivo a instituir, vinculadas ao Ministério da 
Educação e Cultura, as seguintes fundações com 
personalidade juridica de direito privado: Funda
ção Nacional Pró-Leitura, Fundação Nacional de 
Artes Cênlci!is e Fundação do Cinema Brasileiro. 

A Fundação Nacional Pró-Leitura será consti
tuída pela Biblioteca Nacional, criada por decreto 
de 27 de junho de 1810, e pelo Instituto Nodonol 
do Livro, criado pelo Decreto-lei w 93, de 21 de 
dezembro de 1937. 

A Fundação Nacional de Artes CênJcas constl
tuir-se-á por transformação do atuallnstituto Na
cional de Artes Cênfcas, criado pela Portaria n"' 
628, de 25 de novembro de 1981, do Ministro 
da Educação e Cultura. 

A Fundação do Cinema -Brasileiro-dMdirá as 
funções hoje a cargo da Embrafi1me, cuja criação 
foi autorizada pelo Decreto-lei n"' 862, de 12 de 
setembro de 1969. 
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A matéria apreciada pela Câmara dos Depu
tados foi aprovada, em votação; a redação final 
oferecida pelo Relator Deputado Artur da Távola 
que, acatando emendas de plenário do Deputado 
Bonifácio de Andrada, apresentou substitutivo ao 
projeto inicial. 

Objetiva-se _com. a criação de fundações tomar 
mais flexível e .dinâmica a atividade do Estado 
para o cumprirriento das finalidades afetas atual
mente àqueles organismos. Etn verdade as exi
gências do mercado não podem esUI.r sujeitas 
às Iilllitações impostas_ pela burocracia da má
quina administrativa estatal~ Sem dúvida, estou 
certo de que a aprovação deste projeto de lei 
trará beneficias para o desenvolvimento das ativi-
dades culturais no País. - -

Diante do exposto, sou pela aprovação do Pro
jeto de Lei n9 40/67, _ença,minho~:~® .ao Congresso 
Nacional pela Mensagem n~ 238/87, do_ Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República. 

É o parecer, Sr. Pfesldente .. 

O-Sr. Humberto Lucena deixllll cadeira da 
Presidéncia que é ocupod/J pelo Sr. José lg-
nádo FeiTeira. -

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnádo Ferreiro) 
- Passa':'se à ctis_cussão do projeto em turno úni· 
co. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palavn~, encerro 
a discussão. 

A votação_ da matéria far-se..á, ria sessão seguin
te, nos termos do_ art 7" da Resolução n~ 1/87, 
com a redaç-iio.dada pela Resolução n~"-54/87. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnido Ferrei
ra) -Item 12: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
~_da Câmara n' 41, de 1987 (n• 158187, 
na Casa de origem), que dispõe sobre os 
preços mínimos da uva. (Dependendo de pa
recer.) 

A matéria foi inclufda na Ordem do Dia por 
solicitação de Uderanças, nos. termos do disposto 
no art. 11, parágrafo único, da Resolução n" 1/87, 
com _a redaçào da.da pela Resolução n~ 54/87. 

Nos tennos do art. 6' da Resolução n' 1/87, 
designo o nobre Senador Nelson Wedekin para 
proferir o parecer sobre o Projeto de Lei da Câma
ra n9 41/87. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presid~nte_e Srs. Sena
dores: · _ _ _ _ -·- _ 

O Projeto de Lei em exame estabelece que os 
preços mínimos da uva se'rio fixados de agosto 
a novembro de cada ano, para a safra seguinte, 
em conformidade .c:om o disposto no Decreto-lei 
n9 79, de 1966, e que serâCI Corrigidos até a data 
de pagamento do produto. a partir do mês subse
qüente ao de sua fJXação, com· base na variaç!.o 
da OTN (Obrigação do Tesouro Nacional). 

Para tal, a proposiçllo sugere a revogação de 
dispositivos da Lei n• 7 298, de 1984, que atribui 
competência ao Cohselho Nacional de Vitivini· 
cultura (C:ONAVIN) para fixação e estabelecimen
to de normas operac!onais dos preços mínimos 
da uva. 

Quanto à constitucionalidade, juridícidade e 
técnica legislativa, nada a obstar, vez que foram 
atendidos todos os requisitos para tanto. 
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No mérito, a cassação de competência ao nove! 
e inoperante CONAVIN e a reinserção da política 
de preços rrúnimos para o produto nos ditames 
do Decreto-lei n9 79 se justificam plenamente na 
medida em que se evita tratamento djscrimina· 
tório e prejudicial à vitivinicultura. 

Somos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei 
ro> 41, de 1987, na forma de sua aprovação final 
na Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à ctiscussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem- peça_ a palavra, enc_erro 
a discussão, 

A votação da matéria far·se-á na sessão seguin
te;-·nos termos do art. 79 da Resolução n" 1, de 
1987, com a redação d-ada pela Resolução n9 

54, de 1987. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreifa) 
-Item 13: 

Mensagem n• 217, de 1987 (n' 339/87, 
na ôrigem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado de Minas 
Gerais a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
45.000.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do- alj.. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o eminente Senador José Paulo 
Biso! para proferir o parecer sobre a Mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOSÉ PAULO BJSOL (PMDB- RS. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

COm a-Mensagem n' 217, de 1987, o Senhor 
Pre!!5idente da República submete à deliberação 
dO SenadO Federal a autorização para que o Go
verno do Estado de Minas Gerais eleve, tempera· 
riamente, à. nlóhtante de sua· dívida consolidada 
interna, devendo, para tanto, registrar uma emis
são de Obrigações do Tesouro de Minas (OTM), 
nas seguintes condições: 

a) quantidade: 45.000.000-de OTM, equivalen
tes, ao valor nominal re~ustado para o mês de 
jun./87 (Cz$ 310,53), a Cz$_J3.973.850.000,oo, 

b) caracterfsticas ,dos títulos: 

Prazo 

JUROS 

Taxa Periodlddade Modali
de_ pagamento dade 

60 meses - 9% a.a. semestral escriturai 

c) cronograma de colocações e vencimentos: 

Colocações Vencimentos 

out/87 
nov/87 
dez/87 

Total 

out/92 
nov/92 
dez/92 

QuanUdades 

15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 

45.000.000 

d) forma de colocação: através de ofertas pú· 
blicas, nos termos da Resolução n9 565, de 
20·9· 79, deste Banco Central; 

e) autorizaç-ã.o legislativa: Lei Estadual n9 
5.828, de 6-12-71, Decretos Estaduais n~ 14.325, 

de 4-2-72-e 17.742, àe 28-1-7.6, ResPiuçQes,no5 
1.492 e 1A93, de 2-5-86 e 4280;,~de 28-6-~7 •. 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas 
Gerais. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987:, qúe 
estabelece normas de elaboração- legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Naciomil Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da operação. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃQ 

N•178, DE 1987 

Autoriza o Estado de Minas· Gerais a 
elevar. temporarlamepte, em Cz$ 
13.973.850.000,00 (treze bilhões, nove
centos e setenta e ~ milhõe!l, oitocen
tos e clnqüent.a mH cruzados) o mon· 
tante de sua divida consoUdada Interna. 

O senado Federal resolve: 

Art. 19 É o EStado de Minas Gerais autorizado 
a elevar, temporariamente, os parâmetros -dos 
items I~ III e IV do art. 29 da Resolução n~ 62, 
de 28 de outubro- de 1985, com as alterações 

tda Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1986, 
aml5a5-do-Senado federal, de modo a pennitir 
o registro de uma eri'115Sao de 45.000.000 Obriga
ções do Tesouro de MinaS --Tipo Reajustável 
(OTM), equivalente o Cz$ 13.973.850.000,00 (tre
ze bilhões,_ noVeCeritos e setenta e três milhões, 
oltoowtos e cinqüerita mil cruzadOs) destinado 
à abertura de encargos com a rolagem de sua 
dívida mobiliáiia e-dífidt de CiiXa no exercido 
de 1987. _ ~ 

Arl_ 29 Esta ·resOlução entra ein vigor 0a data 
de sua publicação. ____ _ _ · · ' · · 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnáció Ferreira)" 
-Passa-se à discussão do projeto, ém turno úrii-
co. --.-·=--

Se nenhum -dos Srs. Senad_ores d~seja_r fãz.er 
uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

- Encerrada. 
A votação da matéria_far-se-á na sess_ão seguin· 

te, nos termos do a,rt. 7~ da Res.olução n9 1/87, 
com a redação dada pela Resolução n' 54/87. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-;- A Presidência determina_ a_ retir?l4_a çla pauta 
das matériaS constantes âoS'itein.S 14 a .22. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
---:--.Esgotada .a matéria da Ordem do Dia. 

Passa-se agora à apret:íação do Requerimento 
11" 169/87, lido no Expediente, pelo qual o emi· 
nente Senador lo.urival _Baptista solicita autori~ 
za_sffi--º--- para participar, como Observador Parla
mMm_r_. _g-ª_ Pelegação Brasileira à XUI Sessão 
da Assernbléia Geral das Nações Unidas. 

A matéria depende, para sua apreciação, de 
parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

Solicito ao nobre Francisco_Rollemberg o pare
cer desse Órg~o Técnico. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMOB - SE. Para emitir parecer.} - St'. Presi
dente, Srs. senãdores: 
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t-6 seguinte o requerimento do not.·re Senador 
Lourival Baptista: 

"Tendo sido convidado a participar da De
legação do Brasil à XLII SeSSão da Assem~ 
bléia Geral da ONU, solicito me seja conce
dida autorização para desempenhar essa 
mlssão, nos termos dos arts. 36, i 2" da Cons
tituição, e 44 do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do 
Pais durante cerca de 30 dias." 

Nestes termos, Sr._Presidente, o parecer da Co
missão de Relações Exteriores é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
-O parecer é favorável. 

COiTipletada a instrução da matéria, passa-se 
à votação do requerimento. 

Os Srs: Sen~dores que o aprovam queiram per-
manecer sentados. (Pa1,15a.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença-SÕildiadã:- ----_ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
-Voltamos à lista de orado~s. 

Concedo a palavra ao nobre_ Senador Mauro 
Borges. 

O SR. fiiiAaRO BORGES (PDC - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Ora
dor) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

1:fá pouco mais de dois meses, proferi discurso, 
da tribuna do Senado, exal~ando o trahaJhá da 
Goiasfért;il, empresa do grupo Petrofértil, dà Petro
brás, que desenvolve, na região de Catalão-Ou
vidor, ao sul de Goiás, importante aiividade de 
exploração e beneficiamento de rochas fosfáticas. 

Testemunhando o esforço e a competênda 
com que diretores, técnicos_ e empregados da 
Goiásfértil construíram e vêm operando o grande 
complexo de mineração de CatalãO, produzindo, 
por ano, um milhão de toneladas de coO centrado 
fosfátioo; produto destinado à fabricação de ácido 
fosfórico, uma das mais importantes matérias
primas do setor de fertilizantes, anunciei, com ale
gria, as de<:laraç:ões do vice-presldente da Petro
fêrtil, Dr. Aurilio Fern-andes de Uma, prevendo, 
de acordo com o Plano Nacional de Fertilizantes, 
a implantação, em Catalão, de um oomplexo de 
fertilizantes, constituído de uma unidade de ter
mofosfatos e um conjunto produtor de ácido fos-
fórico e superfosfatos. 

Devo esclarecer que a região dos cerrados, no 
Brasil Central, é das mais promlssotas, nãç uma 
promessa, na verdade, mas já wna realidade n2! 
produção de grãos para aUmentar o povo brasi
leiro e para a exportação. E a questão do adubo 
fosfatado é de absoluta_importânda para o desen-
volvimento da agricultura modein-a~ - --

0 empreendímento, cuja implantação dar-~·ia 
ao cabo de três anos, envolvendo investimentos 
superiores a 50 niilhões Qe doláreS,··seríà rêa(iiado 
eom a Associação da Goiasfértil_a ürn Qrupó-prtvá
do, resolvendo de forma racional Um grave pro
blema econômico que afeta o EStàdo de Goiás: 
a matéria-prima produzida em Cãtalão ê, atual
mente, processada em ou_~as regiões do País, 
inclusive no longínquo Porto de lmbituba, em 
santa Catarina, ao passo que Goiás importa, de 
outros Estados. os fertilizantes fosfatados de que 
necessita a sua agricultura. 
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Isso chega a ser wn absurdo: deslocar por mais 
de um mil quilómetros grandes massas de miné
lios pará··ser-em industrializados no extremo. Sul 
do País. Não tem l:ienti® uma situação como 
essa que, absolutamente, não pode_ perdurar e 
que causa graves prejuízos ao nÇ>sso País. _ _ 

....... Além do prejuízo que representa para nosso 
Estado, essa situação tem. outros inconvenientes: 
o transporte, a longa distância, da matéria-prima, 
além de aumentar seu c~ à. razão de 41 dólares 
por tonelada, causa o chamado fen&neno da se
gregação, o qual, segundo- os técnicos, áfet.á o 
elemento, granulado, acarretando uma perda de 
até 20% da produtividade das lavouras. 

-ASsim sendo, nada mais sensato que a insti
lação da unidade produtora em Catalão, junto 
às suas grandes jazidas de fosfato, de loc~ização 
prMlegiada, às rriafgens do rio Paranalba, no:sul 
de Goiás e próximo ao Triângulo Mineiro~ regiões 
de agricultura em adiantado estado de inecaniR 
zação, e <:om·oond.ições.:cte exportar rio abaixo, 
desde que se façam as eclusas na série de hid.~léR 
tricas para o Estado de São Paulo e Sul do País, 
o Paraná. 

---. QuCI} não fol_-meu ~spanto; portanto, ao to
m_~-Conheéimeóto de que __ a Petrofértil, à reve1ia 
do Plano Nacionar de Fertilizantes,-deserWolve es
fÕi'çoS, Ç~.tua1rrierite-, para transferir e,spa Unidade 
para outra cidade no Triângulo Mineiro. 

- EsSa intenção merece todo o repúdio do 
povo goiano e de seus representantes. O _Gov_er
nador Henrique SantiUo, atento na defesa dos inte
resses de riosso Estado, levou pessoalmente ao 
Presidente José Sarney, há pouco_ tempo, docu
mento em qUe protesta contra essa tentat:h?~- de 
transferêf1,Ci8-~e -nãó tem nenhum sentido ~o-
nômico. -

........ Dentre .~riaS. considerações, o Governador 
lembra que a fábrica, que faz parte do PianctNa
donal de Fertilizantes, aprovado pelo Presidente, 
é re$_ultÇI.nte tambén1 de uma antiga luta do povo 
d~ Q:oiás, das lidet:ariças políticaS.!'! dassistas gaia
naS, no sentido da industrializaÇão dO _fosfato pJo
duzido em larga escala em catalão. , ,.. 

-Além disso, acrescenta o Governador, vários 
estUdos técnfç:QS, especialmente os desenvolvidos 
por órgãos próprios do Ministério da Indústria e 
do Comércio, recomendam a regionalização da 
oferta de fertilizantes, a fim de minimizar o efeito 
dos custos de transportes sobre Q preço fina! dos 
produtos, e o apoio a projetes de processamento 
de rocha fosfática próXimos às ocorrências dos 
jazinlentos. 

Não há nenhuma novidade nisso; é uma ques
tão absolutamente clara, que dispensa maiores 
comentários. 

Coerente com essa diretrlz básica de que novas 
unidades de fabricação de fertilizantes sejam im
plantadas jurito às fOfitêS d~ matérias-primas, o 
Plano Nacional dos Fertilizantes prevê a instalação 
de duas fábricas de ácido fosf61ico: uma em Cata~ 
Ião e Ol.rtnú~n'l Araxá. 

Põi que fugir a essa direbiz, transferindo a. uni
dade de Catalão para o município mineiro de Ube-
raba, se este, a1ém do mais, apesar de não-produ
zir concentrado de apatita, já conta com imporR 
tante unidade estatal de fabricação _de a._ddo fosfó. 
rico, tomando Minas Gerais um Estado privile
giado -quanto à produção desse _importante insu
mo7 

Srs. SenadQres, Goiás contribuiu significativa
mente para a redUÇão ciã..dependência brasileira 
do mercado externo no setor de ferti~ntes éigri-.. . - -- ---- ' -' - . 
col~. sobretudo _em ter:moS de maténa-prima fos
fatada: 

A EmPresa estatal de mineração, a Me_tago, que 
tive a honra de criar qL!ando fui_ Gov~~4or na 
dé$;adn de __ 6Q, realmente se desÉm~eu:e tem 
sido a grande· re5Pot1§õáveT pelo -des_envo!Virrlt:nto 
da_ rnin~raç:ão e da_ ind~stjia âe fostafo da regiã9 
d~ CataiãQ_e_ OuVi.®r. -- - · -

A Metafio pes(júlSou . e-- ÇuQQU. Uffi_!l"j~di<.t çle 
fostito:'titânló; ni6bio, terras~rar4so e v~icul~ . 
em ~tafâP, onde, mai;; tarde, se. implantaria_ a 
usina de produção de rocb~ fo~fática ·d-ª__9oia$.. 
fértiL~~-~ - -~ - ~ 

Para se aquilatar a impo~riCi_éJ deSses jizimen-
toS de- foSfirtQ 11ª. região de Cãtàlã:O e OUVidor, 
basta dizer que Ooiás Já se torno~. em .~erin~~ 
de valor, o_ quarto ~dO Qfãsileiro produtor de 
minério. O'BrãSil é um dos mà.iOres, senão o maior 
exportador de ni6bio:·quê Vem aSsociado às-jazi-
das de apatita. -

~Atfurildades existentes em CataJão e OuVidor 
produzem, juntas, um milhão e seiscentos mil 
toneladas; por ano, representando o segundo pro-
dutqr né!c~onaJ. _ _ _ ~ _ 
-A simpfes·exportáÇãci -ae matériã-Piima_._ en

tretanto,_ não é bastante para satisfazer o projeto 
de desenvolvimento do Estado de GOiás, cujo po
vo _operoso almeja, comju_sta razão, --Obter um 
beneficio ffiaioi dás suas riquezas naturais, no 
sentido -da -rilaior-agreQ'ação "industrial, que -per.:.
mita relilunérar wn número maior de fatorês lo-
cais de_ produção. ______ -__ 

.:::.... -A -illdustifalização das matêrias:.j:)linlas ·en.. 
contraclas _ern Gàiás, ainda em estado incipiente, 
é um cQI'ilproi'nisso pormco das lideranças doEs.. 
tado, __ ª-~surnido perante_ o povo goiano. Nesse 
contexto, a fabricação de ácido fosf'6rlco ern.Cata
lãÇl: ,assume car~ pripritárío, face à importância 
de sua jazida de fosfato e de sua privilegiada locali
zação na J~-egião CentroROe.ste, ~on~i4erada. a 
grande esperança brasileira ~nó estabeledmerito 
de novaS regíões produtoras de grãos. K inserÇão 
da unidade produtora de ácido fOsfórico. em cata
lão, nó Plano NadonaJ de Fertilizantes, Í"epN!seri
tou uma importante conquista política para o o~ 
vemo de Gojá$ · pifra o povo-gõiano e para 11S 
lideranças J)Oiíticas e classistas do ~do. Cima 
eventu_al transferência dessa unidade J>ará "outro 
Estado, aJ~m do _pr~iuJzo _ econômiC_o QUe ~te
sentará rião ápenãs para Gólá-s, ni~ tãffibé:m para 
o Brasil, reSultará em enorme impacto polítlcõ 
para toda a sO;ciedade goiana .. 

Não podemos assistir calad.os -~esSa. diSPUta 
qüe se_trava ~m tomo de um_ empreendiMento 
que, pOr justiça,_ Com caSe enr-t:~-~riciidéérilcos 
~ j:>plíticos, deveria __ ser _instalado em Ooi~. 
. -~O çiOveffiiidor c{~-nps~ ~&ta.d6 t~ffi l~db~ 
çom as nonnas de que_dispõe,· Para qUe o Plano 
Nadon~ de f~rtjlizantes sej~ cumprido sem vaci
lações ou arranjos de última hoia. A transferência 
pretendida pela Petrofértil ê altamente piejudic:ial, 
aos inter~~ses sócio-~onômiC9S pq povo goiano 
e porque não diz.er do País? Em nome desse povo 
sofrido,_ trabalhador, que não merece perder a 
oportunidade de ver mell:tor aproveitad8,S-.i_yas ri:
quezas naturais, concito toda a bançad<:J._goiana 
a c:.eo;:ar fileiras jt,~_ntQ ao_qova:nador, se~ precon
ceitos partidários apoiando-o nessa luta que in~ 
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ressa a: todos nós, pOis, por melo de seu desenvol
vimeiltO ·agrícola e industrial, Goiás estará geran
do riQuezas e conbibuindo para o crescimento 
econômicO do Brasil 

O Sr. Iram Saraiva - V. Ex~' permite-me 
um aparte, nobre Senador Mauro Borges? 

O Sr. MAURO BORGES- Ouço V. Ex' com 
grande_ satisfação, nobre Sen_ado~ Ir~ Saraiva. 

O Sr.lram Saraiva- Nobre Senador Mauro 
Borges, quero,- associar-me a V. Ex", porque co
nheço o trabalho que V, Ext desenvolve no setor 
minera] de Goiás há muito tempo. Inclusive cqmo 
governador deu provas inequívocas de que real
mente conhece o potencial mineral do ~do 
de Goiás. Agora, quando estam_os com_ uma difi
culdade à frente, se somos produtores, e sempre 
o fomos, sendo e"Jlortadores. àe: matéria-prima, 
urna atitude de tirar essa un\dade; de ÇataJão, 
tirar de Goiás, fará com que o Brasil sofra, porque 
vamos, cada vez mais, aumentar o preço desses 
produtos. Assim, quando V. Ex' como (azo Çiover
nador Henrique Santillo, vem ~m def~ .da manu
tenção deste_ pólo em Catalão, m~eçe o I}.Osso 
apoio. Quero propor a V. Ex' façanioS um amplo 
trabalho não s6 por parte dos Senadores _e _Depu
tados de Goiás, como também da Região Centro
Oeste. porque díz respeito diretamente a nós, cen
tro-oestinos, e, também, sensibilizar e$,8 Casa pa
ra que nos ajude na manutenção da produção 
e da transformação desses minerais em Catalão, 
porque assim estaremos trazendo preços mais 
acessíveis aos meios de produção. Parabenizo V 
Ex' e estOu-de pleno acordo em e~tc3r ao lado 
de V. Ex' nessa frente. 

O SR- MAURO BORGES -Agradeço a V. 
EX' pOr este substancioso aparte, com o qual en
cerro o meu discurso. Desde já re~lto a impor
tância da unidade nos diferentes partidos pol.íticos 
da nossa terra em tomo desse objetivo que não 
é apenas essencial ao Estado de Goiás como 
ao próprio povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Fe~ira) 
-Concedo a palavra ao eminente Senador Aluí
lia Bezerra. 

O SR- ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso. s~ ~são do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estão -causando preocupação às Lideranças do 
nosso_ Partido, à população brasileira em geral, 
as últimas notícias que têm circulado nos jornais 
acerca da suspensão da moratória e até mesmo 
do pagamento simbólico, que simbólico não é, 
porque um pagamento que &e' aproxima de 1 
bilhão de dólares não é liirnbólico coisa alguma. 
Depois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe r~es
saltar a posição assumida pelo nosso Partido, na 
sua instância mais elevada- a ConVenÇão N"cio
nal do PMDB - onde ficou bem definida a posi
ção partidária com relação à dívida externa. Todas 
as instâncias ratificaram esta posição partidária. 

E na medida em que o PMDB faz parte do 
Governo, na qualidade de um dos seus suportes 
básicos, há que se definir no Governo uma posi
ção referente à moratória, no que díz respeito 
à dívida externa. 
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Sabemos, Sr. Presidente, que a elevação .d~:; 
taxas de juros internacionais, cobradas do Brasil 
pelos bancos credores, indicam claramente .que 
não existe qualquer possibilidade de o Pafs _sair 
da atual crise econômica sem ampliar a moratória 
para o principa1 da dívida externa, bem como sem 
buscar desenvolver seus laços comerciais com 
os países socialistas e do Terceiro Mundo, como 
alternativa ao_ cerco que economias centrais yêm 
exercerfdo. Para isso basta examinannos a eleva~ 
ção das taxas de juros decidida pelo Chase Ma
nhattan Bank. Segundo cálculos dos economis
tas, a medida dá ao Brasil um prejuízo imediato 
da ordem de 475 milhões de dólares, levando_ -
em consideração apenas a dívida que o Brasil 
tem juntos aos bancos americanos. 

Corri aperias uma penada, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, os bancos internacionais aumentam 
de uma hora para outra a nossa pobreza. T ado 
o esforço feito para aumentar as exportações, a · 
produção, toma-se_ inútil, porque com uma sim
ples medida contábil os credores determinam que 
nossos produtos, nosso trabalho, vale menos,o e 
pronto! 

Essas altas taxas de juros mostram que os_ paí-:_ 
ses devedores não têm e nunca terão capacidade 
de enfrentar sozinhos as exigéncias descabidas, 
insaciáveis, dos bancos credores. 

TemoS- que buscar uma -saída concreta, não 
apenas acordos proviSórios que jamais impedem 
o processo de empobrecimento do Brasil e o ab- · 
surdo de um país, com uma miséria imensa, 
transforma-_se num exportador de capitais - e 
é o que está acontecendo não somente com o 
Brasil, mas com os de_mais países em via de de
senvolvimento, sobretudo no continente latino-a-
mericano. . 

A elevação, na semana passada, da taxa de 
juros da Hbo_r, com a qual está contratada 76% 
da dívida externa brasileira, ou_seja, com as taxas_ 
de j~ fll_ltuaqtes, simplesmente _o nosso PaíS 
não te~ condições de_ter s,egurança, certeza ein 
seus próprios plan-os _eí:onôrriicos, pois-a situaé;ãó 
internacional se_altera violenWmente de uma hora 
para outra, tomando mais adversas as condiçõeS 
para o Brasil enfrentar as questões da dívida e"x
temct. · -

Em função da regra da· jogo atual, o Brasil 
está devendo mais; ne?ses últimos dias, cerca 
d_e 1 bilhão e 400 milhões ~e dólares anuais. 

Ora, st._ Presidente, Srs._Senadores, como é que 
se pode falar em planejamento interno, se esta:._ 
mos na dependência de uma pcilitica externa no 
que diz respeito à dívida da forma como estamos 
assistindo atualmente? A saída para a nossa situa
ção está unida a uma posição mais firme com · 
os banqueiros internacionais. Basta tomarmos 
como exemplo o Peru, Que decidiu condicionar 
o pagamento da sua dívida externa ao volume 
de suas exportações. Se o Peru tomou essa me
dida soberana, o Brasil, como principal devedor, 
também pode exigir condições muito melhores 
para escapar da sangria imposta pela dívida ex~ 
tema. 

Tem os dados do lnstítut,o de Planejamento 
Econômlco e Social - IPEA, que nos deixam 
estarrecidos: os gastos sociais durante o Governo 
da Nova Repúblíca ainda não alcançaram sequer 
os níveis de 1980. Os dados mostram também 
que, enquanto estavam previstas cerca de 960 
mil novas resldéncias no Brasil - só para apre-

darmos as relaçQes .en~ as nossas nec~essidades 
sociaís~e'cl úrtpoSsibilidade que-temoS de Já che
gar, na dependéncia da c:üvida como está colo
cada =-foram construídas apenas 33 inil no ano 
passado. Essas dificuldades sociais internas não 
podem perdurar, enquanto ·que imensa quanti
dade de recursos_ é destinada ao exterior para 
pagamento da dívida externa. O BraSil tem o direi-

\ to histórico de dec:retar a moratória sobre o total 
da dívida externa; não apenas sobre setores par
ciais, mas sobre o total. da dívida ~ema. Em 
primeiro lugar, porque ela já foi paga. A díVida 
externa, podemos ana1isar, sob todos os aspectos, 
já foi paga. Em segundo lugar, porque a solução 
para a fome do povo é uma prioridade inques-
tionável e_ deve ~ acima da gula dos banquei
ros intemac:Joriais, a quem já enriquecemos des-
medidamenú~. · · · · 

Sr. Preside_nte, Srs._ Senac;lores, n~o poderia es
capar ·à nosSa àpreciaçao o que está çirçulando 
nos jornais nos últimos dias e, sobretudo, __ a cara
vana de credores chegando ao Banco Çehtral pa
ra fazer mais pressao sobre o País. Neste sentido, 
questionamos a posição do nosso_Partldo no.Go
Vemo; não apen"as como fizeram_os 22 G.ovema
dores. Quero cobrar, deste Plenário, o compor
tamento doS nossos àovemadores com relação 
ao programa de Governo. Eu sei que a G.OlabD
ração no.:>sa ... · 

O Sr. Muro Borges - Permite V. Ex' urU 
aparte? - · 

O SR. ALUWO BEZERRA - C~ncedo o 
aparte ao nobr~ S~nador Mauro Borges .. 

O Sr. Mauro Borges ·Antes de mais nada, 
felicito V. EJr pela justeza dos seus conçeitos e 
precisão das idéias qt.Je defende. É verdade, preci
samos fazer uma cruzada neste País, e não só 
no Brasil, como em todas as nações que estão 
sendo espoliadas no seu trabalho, na sua luta 
pelo desenvolvimento, por esse espetáculo dos 
mais vergonhosos-visto nos tempos que vivemos, 
que é a manifestação neJaSta do imperia1ismo, 
muito mais refmado que o que sucedeu às épocas 
cristãs do colonialismo.- EstamoS sendo vítimas, 
efetivamente, de uma verdadeira espoliação- dos 
mais fortes sobre a nossa economia incipiente 
e relativamente desorganizada. Mas não somos 
nós apenas os que sofremos; vários povos do 
mundo também. Portanto, é necessário que se 
faça uma verdadeira cruzada que se repudie e 
se mostre ao muncjo o que se está passando 
em conseqüência desse tratamento injusto em 
cima dos povos do Terceiro Mundo, dos povos 
que sofrem essa pressão indevida, porque atrás 
daquilo que aparece nos jornais, na televisãO, exis
tem as pressões secretas, as ameaças que real
mente comprometem o desenvolvimento de to
dos os povos devedores. 

O SR. ALtúziO BEZERRA:..._ Agradeço o 
incorporo ao meu discurS() o aparte do nobre 
Senador Mai.Ho Borges, que conheço pelas suas 
posições nacionalistas na -defesa áe nosso povo. 

Sr. Presidente, Srs. Semidqres, o terrorismo np 
sistema financeirO intemadóna1 não permite aos 
pafses em desenvolvimento pagar os seus com
promissOs da forma como estão estabelecidos 
pelos banqueiros internacionais, como eu ana1i
sava há _pouco. D-e-uma hora para outra, qualquer 
país anoitece e- amanhece devendo um milhão 
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de dólares, simplesmente por mero efeito contábii 
da vontade dos banqueiros internacionais. 

Neste momento histórico que vivemos no Brasil 
com a elaboração de uma nova Carta Magna, 
dessa dis<::ussão nadona1 e latino-americana po
demos tirar uma conclusão: sem que seja resol
vido o problema da díVida externa, qualquer ques
tão acerca do desenvolvimento é <:onversa fiada. 
Não podemos traç:ar um programa de desenvol
vimento sem equacionar o problema da dívida 
externa. Está aí o resultado dos últimos dias: por 
uma mera operação contábil, o Brasil, de um dia 
para outro, passa a dever um bilhão e quatro
centos milhões de dólares. Ficamos empObre
cidos de uma hora para outra por uma mera ope-
ração contábil. _ _ _____ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é Wn absurdo 
a atitude do imperialismo dos grupos financeiroS 
internacionais com relação aos paises em desen
volvimento. Devemos ter uma posição muito cla
ra. Temos que apoiar o governo, no sentido de 
endurecer e determinar, de uma vez por todas, 
a moratória completa, e não a moratória apenas 
parcial, porque, como eu colocava antes, o direito 
de o povo brasileiro e os demais povos latino-a
mericanos de sobreviver e de poder co_mer_ é um 
direito inquestionável, está cima da voracidade 
dos banqueiros internacionais, porque eles. já re
ceberam algwnas vezes mais além do que em
prestaram aos países latinos-americanos. 

Sr. Presidente, com relação ao comportamento 
dos Govern;3dor_es, eu não poderia deixa~ de c!izer 
publicamente, aqui do Plenário desta cãsa, que 
a melhor maneira de colaborar com a Presidência 
da República para a solução dos problemas nacio
nais não é apenas concordar com o documento 
do Presidente José Sam_ey. Concordar significa 
um comportamento de s.ubserviência, que nada 
tem a contribuir para a solução dos graves proble
mas da Nação brasileira. Creio que, neste sentid._o, 
o comportamento dos Govema_dqres _não pode 
ser um <:omportamento fisiológico, em função 
do dinheiro que cada Estado precisa - reconbe
cemos -, mas não se pode perder de vista a 
necessidade histórica de que não é apenas com 
recursos que vamos resolver o problema do Bra
sil. Se essa soluçao fq~se adequada, Sr. Presi
dente, o PDS, como Partido, sob o controle da 
ditadura militar, durante vinte ano_s, que fez esse 
endividamento da ordem de cento e dez bilhões, 
que tanto dinheiro tomou no exterior, teria resol
vido os problemas, se a questão_ fosse_ apenas 
com relação a fecursos .. Não se conseguem trans
formações na estrutura econômica e social ape
nas com mais recursos à disposição de cada um 
dos Estados. Não J~IP, aqui, para contraditar o 
plano estabelecido pelo Presidente José Samey, _ 
mas no sentido de que possamos eJevar o debate, 
a discussão em tomo de uma saída para as ques
tões políticas, económicas e sociais. Esta elevação 
do debate não pode acontecer apenas com res
postas como "sim" e "sim, senhor", simp!esmen· 
te porque um documento apresentado pelo Presi
dente José ·samey,_,._qs _Governadores tem que 
ser carimbado com_o__::s.im", sem uina_ discussão 
mais aprofundada. 

e neste selitido que chamo a atenção dos go
vernadores dos vinte_ e dois Es~dos, que estive
ram reunidos no Rio de janeiro, de_ que temos 
um compromisso histórico mais amplo -dO -que 
a visão estreita de adquirir alguns recursos para 

cada um dos Estados. Se_ fosse esse o caminho, 
o de_ buscarrrlos Uma -submissão apenas em fun
ção de uma contrapartida de recursos, a ditadura 
que estava instalada neste Pais duraria mais cem 
anos. Se o nosso Partido, o grupo autêntico e 
hist&ko do PMDB, coO) outros setores demoR 
cratas que coordenaram esta luta pela democra
tização, houvesse apresentado o comportamento 
dos atuais .SJovemadores, a ditadura- estar~se-ia 
prolongando. 
~ para i::>to que <:h amo a atenção-dos Srs. Go

vernadores, para que se eleve o debate, a discus
são política, centrados no que é, hoje, a preocu
paçâo""da larga maioria do povo brasileiro: encon
trarmos a saída para os graves_ problemas por 
que passa o País. E se quisermos colaborar com 

- o PiiSlâente José Samey, creio que a forma de 
cola&oiar não é apenas a maneira de c_oncordar, 
é _elevar o debate político, é elev:ar a discussão, 
mostrando as falhas do Governo e, -com nossa 
colaboração, mostrando o que poderá e o que 
poderia ser a saída adequada para os interesses 
do povo, e. para tal, precisamos contar com a 
_;;t_ç_@ decisiva do Sentior Presidente da Repúblic~. 

Creio que é sob outro enfoque, outra perspec
tiva de uma discussão franca na busca dessa. solu
ção, e não apenas chegarmos para o Senhor Pre
-~dente da República.- porqu_e é Presidente o 
Sr. José Sarriey~ e termos que conc.ordar, cabis
baixos. Não. NãO- Queremos levar uma política 
de antagõnismos com o Senhor Presidente da 
República; queremos, sim, colaborar com Sua Ex
celéilc:la, mas colaborar na elevação dos debates, 
nas discussões sobre as questões que possam 
servir realmente de base para a solução dos pro
blemas do povo brasileiro. (Muito bem!) 

Durarite o disc;gSó ·dó Sr. Nuízio Bezerra 
e Sr. José Ignác{o __ Ferreira· deixa a~ caçieira 
d8 presídênda, qlié é-ocupãda pelo Sr. Dir-
ceu Carneiro. - -· 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}_- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mellq. 

O SR- Á(JREO MELLO PRONUNCIA DIS
. TX!RSO OOE. ENTREGUEÀREVISÃO DO 

ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTI!RJOR-
MENTE . - . 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

. 0 SR. MARCO l'IACIEL (PFL-PE. Pronun
cia o·-seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. 
Sefi8Q.ores: 

Em 1983, propuS -a âi.ação, no Congresso Na
dOna!, de comissão eSpedal mista, integrada por 
senadores e deputados, com missão de pi'õgra~ 
mâr _à passagem do centenário da Prodamação 
da Rtpúblic::a. - -- - -

COnY isso pretendia, além da promoção de 
eventO comemorêitivo daquele momento, contri~ 
buir para o estudo de instituições como a federa~ 
Çãõ; õ preStdencialismo e o bicameralismo, em 
sua atual forma, que surgiram com a _primeira 

· carta co-nstitucional republicana. E_ possitiilitar 
que, sobretudo, promovessem O governO e a na~ 
çao -"um amplo b&Janço do itinerário percorrido 
UeSde o rrioVimen:to de que resultou a proda
-mação formal da república e o ·suceder de outras 
aensas transformáções em nossa inrcipiente his-
tória". 

Proponho, agora, ao Congresso, nos termos 
dó art. 116 do regimento comum das duas Casas, 
delegação de poderes ao Senhor Presidente da 
República para, sem prejuízo das atividades desta 
Comissão, criar comissão nacicnal com a incum
b_ência de programar, desenvolver e coordenar 
estudos, debates e atividades comem-Orativas rela
tivas ao centenário da Prodamação d.,_ República. 

Çomposta de representantes dos Trê&_ Poderes 
- o EX:eciifivo, o LegiSlativo e o Judiciário -
bem como dej~tituições e entldad~s não-gover
namentais de caráter nacional, a cOmissão terá, 
assim, condições de articu1ar-se com os .Sovemos 
dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Teni~ 
tórios e a chamada social civil, a funde tntegrá-los 
rios debates e na divulgé!:ção do "significado das 
instituições e fatos his~óriOOs associados à Repú-
bliça". - - · - ··-

E meu -desejo, e cr:eio quede todos nós aqui 
presentes, que nosso País, através da reflexão so
bre eventos de tão _ti:anscendental importância e 
tão grande influência sobre nossos passos até 
os dias de hoje, compreenda a importância do 
estudo_ do passado para o entendimento do pre

-Sente e- a·-previsão dO futuro, dando~se conta de 
que vem descuidando de seu património hi_stó
rko, de sUa meiiióiiã como Nação. E o futuro, 
-como se sabe, tem um coração antigo. 
---voo e~ se, efetivamente, sustentar que, sendO um 

giarlâe -PãíS, -mas -de--&evep---assãdo, o Brasil não 
tem sabido desvendar, a partir do itinerário de 
SUãS-inStifÚições, as perspectivaS éjue possam ex
plicar seu presente nem antever seu fut_uro. 

Força é, pois, que, pelo exame renovado e crite
rioso de nossa história, se instile nas novas gera
ções a compreensão e o _respeito ao que foi o 
roteiro vivido por nossas realidades institucionais 
e por nossos homens públicos. 
- Mesmo_ apenas para exemplificar, o estudo de 

nosso passado_ mais recente, da, primeira fase de 
nossa República - do que se costumou deno
minar de "Velha República" -deixa a desejar. 
Ainda não se· ressaltou convenientemente, por 
exemplo, a importância do não-reconhecimento 
da "verdade eleitoral~~ _mercê da emoção e do 
radicalismo, pelos hon1ens que, então, compu
nham o Pailamento. õU(iàJaJtir ae Uma jUStiça 
eleitoral que, de modo isento, verificasse o pro
nunciamento das umas. E à primeira vista, teriam 
sido estes fatos, mesmoS os causadores. na verda
de, de todo o tumulto que redundou oo encerra
mento, pela reação da aliança liberal, daquela fase 
d~ nossa República. 
c- bm ponto a destãcar nesta minha proposta é 
o da utilização da delegação legislativa, prevista 
nos art.S: 53 é 54 de nossa Constitujçã9. 

Em pronunciamento de outubro de 1981, juiR 
gaVa o candidatoTancredo Neves que, "com as 
facilidades Qeradas pelo esbanjamento do de;cre~ 
to~ lei", a utilização das leis delegadas. entre nós 
"está relegado ao, quase, esquecimento". 
. _ -~NQ-~_nt~!ritõ, segundo e1e; -.. a delegação legis
)ativa é proceSso riornial de legis_l_ar nos parla
--ineritõS d.:is nações cultas, que dela tiram o maior 
proveito, como instrumento legislativo dos mais 
efideiltes._ Entre nós, essa modalidade do pro
cesso de elaboração das leis e:stá asfiXiada e, prati
camente, revogada". 

.E:. prossegue Tancrado Neves: "O Decreto-.lei 
impera absoluto e soberano, centralizado quase 
que a totalidade do esforço criador das leis, aban-
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clonando, como inútil, o instituto das leis delega
das, em que a participação do legislativo se faz 
marcante e sempre presente". -

J:: de se ressahar, então, com esta delegação 
legislativa, que se atenua o rígido modelo de sepa
ração dos poderes, e se conige, em verdade, a 
prevalência exorbitada, em tempos mais recentes, 
pelo executivo em nosso Pais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
c-oncedo a pa1avfã ao nobre senador José lgnácio 
Ferreira. - - ---- -- -

O SR. JOSÉ IGI'!ACIO FERREIRA (PMDB 
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs: Senadores: 

Os acordos salariais adotados pelo Banco do 
Brasi1 e pela Caixa Econôlillca Federal em face 
dos movimentos reivindicatórios de seus servi
dores em busca de reposições_ salariais, bem co
mo as concessões feitas pela Justiça do Trabalho 
na apreciação de dissídios entre outros segrnen~ 
tos de trabaJhadores e a classe patronal, reconhe
cem explicitamente que a polftica salariaJ vigente, 
além de ser deletéria para as class_es assalariadas 
do_ País, está deteriorando a qualidade de vida 
de toda a sociedade br_asileira. 

Enquanto o -GõVerTIO inSTSte em _de_sconhecer 
a necessidade de_r_ec_ornposJção salarial dos traba
lhadores, reduzindo o poder de compra dos salá
rios a índiCes sem paralelo nos últimos 50 anos, 
a outra face dessa insensibilidáde nos leva a pros
pecções-sombrias quanto à ordem social. 

Nenhum trabalhador assalariado_es_tá feliz. To
dos sofrem;- inClusive o empreSariadO, que depen
de das_ relações de_ compra e venda no mercado 
interno. Há dias, eu mesmo daqui me pronunciei 
para registrar o apelo dirigido pelo Presidente da 
Confederação Nacional do Comércio, empresário 
Antônio Oliveira Santos, no sentido de que toda 
a classe patronal do setor libere para os seus 
empregados, por· antecipação, ·as resfduos sala
riais com que o Governo comprime a exPansão 
do poder aquisitivo dos salários, vendo nisso uma 
forma de reativar o cons_wno no mercado interno, 
à vista dos reflexos positivos que a medida ense
jará ao desempenho do próprio comércio. 

Observo que, felizmente, patrões e emprega~ 
dos,__ de par com a consciência moderadora da 
Justiça do Trabalho no combate às tensões So
ciais que ameaçam a estrutura econômiCã da vida 
brasileira, já pasSam. ;f se entenâer e se articulam 
para romper os insuportáveis grilhões da política 
salarial, cujos objetivos estão mais identificados 
com interesses externos do que com- aS ansie
dades do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, tentando superar os efeitos ne
gativos de urna crise Politica nitidamente artificial, 
na qual se envolvem interesses eSpecíficos de 
mando político, o Governo volta a falar de recom
posição do ·quadro ministerial, acenando para- a 
classe política e para a opinião pública com a 
promessa de cumprimento <:!e um programa mí
nimo. no qual, entre outros requisitos, projeta uma 
mudança na política de salários para melhor. 

Até onde esse compromisso será cumprido, 
é difici1 de se prever. Se em dois anos e meio 
nada se fez nesse sentido, permitindo-se que a 
deterioração do poder de compra dos salários 
chegasse a níveis tã.o insuportáveis, salta aos 
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olhos do m~is simplório observador que falta cre
dibilidade aOs arautos da recomposição governa
mental. 

Praza aos céus, Srs. Senadores, que o inespe~ 
rado se tome possível. Até mesmo porque, susten
tados essa terrível tragédia que se abateu sobre 
a sociedade brasileira, a transição democrática 
par que- tãhtcf temos lutado estará irremediavel
mente comprometida - tudo de acordo, aliás, 
com os desejos da minoria comprometida, inte
resses que não são exatamente os nacionais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, os servidores 
públicos de todo 'o País, tanto na área fe_deral 
quanto miS- estãâtiaiS -e rriimiCipais, vlvem uma 
época de dificuldades sodo-econôrnicas jamais 
obseivãda - todos os seus problemas decor
rente_s da_ insuportáver política de arrocho salarial 
fmposta pelo GovernO Federal a pretexto de com
bater a inflação ·sem enfrentamento das verda~ 
deiras causas efetivas do processo de enfraque
cimento da economia como um todo. 

A sJtuação, que pode ser considerada atípica 
em relação a outras_épocas da vida nacional, afeta 
inclusive o desempenho da própria máquina es
tatal. 

Aponto como exemplo a crescente degradação 
da qualidade dos serviços públicos, cada vez mais 
careilte~fâos iridispensáveis recursos financeiros, 
no maiS da-S -vezes iil.sú:ficientes até para o custeio. 
Daí a redução não apenas das obras e serviços 
reclamados pela população, mas também - o 
que torriã-ffiais-grãve e problemático -a com
pressão dos salários e vencimentos dos servido~ 
res, num_ achatamento vergonhoso e desumano 
que fere inclusive seus milhões de dependentes, 
como Sé os servidores_ públicos da União, dos 
Estados e dos Municípios fossem cuJpados pelos 
desmandos que transformaram o Brasil num pa
raíso .dos insaciáveis espertos e no inferno ·dos 
trabalhadores. 

O maio-r sofrimento dos servidores públicos 
brasileiros, Sr._ Presidente, advém de sua emer
gente consciência de que realmente não mere
cem ser punidos pela incompetência e, não raro, 
pela desonestidade de governantes, dos quais 
emanam os sistemas e métodos a que obedece 
compulsoriamente a Nação. 

-Nestas minhas observações, nas quais reflito 
toda a inconformidaâe dos servidores públicos, 
exponho a grave_situação- ora vivida pelos servi
dores públicos do Espírito Santo, 15~200 dos 
quais estão paralisados e/ou em movimentos pa
redistas há -cer-ca de duas semanas. Entre eles 
há eletricitários ·da estatal Escelsa- Centrai; Elé~ 
tricas do EspíritO--Santo SA; da Cesan - Oa. 
Espírito--Saritens_e de Saneamento, responsável 
pelos serviços de_ água e esgotos em todo o Esta~ 
do; da rede -estadual de Saúde que compreende 
a Secretaria de Estado da Saúde, do Instituto Esta
dual de Saúde e do Centro de Recuperação Física 
do Espfrito Santo, entidades componentes do SJs
tema Integrado de Saúde juntamente Caril -o Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, e até 
mesmo--os servidores da Prefeitura de Vitória -
todos em _luta estóica pela obtenção de melhorias 
de remuneração, .que, diga-se a bem da verdade, 
são lhes devidas em decorrência do arrocho sal_a
rial comandado a partir do Palácio do Planalto. 

Em melo aos servidores de em_Q_resas estatais 
e paraestatais, há os servidores munkipais, os 
estaduais e federais, sem que nenhum deles conte 

com a proteção das leis que regulam as relações 
entre o capital e o trabalho no País, posto que, 
sem possuírem a necessária e indispensável orga
nização sindical, são presas fáceis do autorita
rismo- ainda vigente nos diversos escalões gover
namentais. 

No caso dos Estados e Munldpios, Srs. _Sena
dores, aparece nitida a superposição do Governo 
Federal, em cujas mãos estão centralizados _o po-
der político e o poder financeiro, já que neste 
País ainda prevalece a exacerbada centralização 
cOntra a quaL por via c_la defesa de uma Reforma 
Tributária, tanto ternos n_os batido no âmbitQ d~ 
Assembléia Nacional Constituinte. 

_Sr. PreSidente, a situação observada hoje no 
- Espirita Santo, onde outros segmentos do quadro 

de servidores públicos apenas aguardam o mo-
mento_ de novos dissícijos coletivos, é semelhante 
à das demais dnidades da Federação. 

É no" mínimo inconcebível que o Governo per
maneça insensíyel às dificuldades por que pas
sam os_ sE:Mdores públicos do País, quando todas 
as demais classes de trabalhadores pelo menos 
têm o direito de reivindicar livremente seuS direi-
tos mais inalienáveis. . _ 

Não é estimulando o crescimento das tensões 
sociais que o Governo contribui para que execu
temos uma transição democrática sem convul
sões. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, num momento 
em que-a organização social das classes trabalha
doras mais reclama a existência_ de seiViços com
patíveis com o crescimentO-da demanda_ de direi
tos e deveres, impõe~ se esteja a Justiça do Traba
lho preparada para dirimir' e reduzir os conflitos 
que permeiam as relações entre_ o trabalho e o 
capital. 

Dentro desse prisma é que a Ordem dos Advo
gados do Brasil, Seção do Espirita Santo (OAB-
ES), SUbseção- de Cachoeiro de ltapemirim, está 
-pleiteando a urgente instalação de mais duasJun
tãs de_ Conciliação e Julgamento naquele muni
cípio do sul-espírito-santense. 

Parte legitimamente interessada na-solução dos 
problemas do setor em meu Estado, encampo 
nesta oportunidade o pleito do titular daquela 
Subseção da OAB-ES, segundo cujas af~rma
ç:ões a atual (e única) Junta _de Conciliação e 
JuJgamento de Cachoeiro de ltapemirim atende 
também a outros vinte municípios da região -
está sobrecarregada com a tramitação de aproxi
madamente 2.500 processos, quando o ideal. por 
estimativas de assimilação ral9áve1, seria um má
ximo de 800 processos. 

O meu apoio ~ iniciativa do titular da Stibseção 
da AOB~ES de CachoeirO de Itapemlrim, Advo-
gado Luiz Carlos Lopes Brandão, corresponde 
à preocupação, por ele manifestada à imprensa, 
de que possam ocorrer na região sul do Espírito 
Santo tensões provocadas por excessivo número 
de conflito_s ajuizados entre empregados e empre
gadores, conflitos esses que poderão ser agrava

__ dos por falta de provimento de jurisdição. 
Sr. Presidente, a Junta de Conciliação e Julga

mento de Cachoeiro de Itapemirim, fundada no 
longínquo abril de 1962, já não comporta a de
manda de atribuições do próprio munidpio, o 
terceiro mais importante na economia industria
lizada do Estado. Acrescida essa demanda da ne
cessidade de atendimento de dUas dezenas de 
outros munidpiõs da região, toma-se impossível 
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ao liml_tado órgão proceder como poder mode-
rador em todas as causas. 

lvJ acolher e encampar a reivindicação da OAB 
de Cachoeiro de Itapemirim, requeiro aos bons 
oficias de V. EX' para que a transfira ao Tribunal 
Superior do Trabalho e ao Minist~rlo do Trabalho, 
a fim de que diligenciem no sentido de atendê-la 
o quanto antes. Pela expressão de sua neces
sidade sociaL de par com a urgência caracte
rizada, não creio possa este pleito seja lançado 
à protelação burocrática. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Mtrlto 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ju1ahy Ma- _ 
ga1hães. 

OSR. JUfAHY MAGALHÃES (PMBD-BA 
Pronuncia o seguinte discurso) -Sr Presidente, 
srs. Senadores: 

Diz a Bíblia, no Cãj)ítillo -nr do Levitico: 
"Levanta-te diante dos cab~os brancos, 

honra a pessoa do velho, e teme a teu Deus". 

injustiça. Este Tribunal tem afirmado, repeti
damente, que revisão não quer dizer equipa
ração." 

No Rec:::urso Extraordinário no 55293, a 2' Tur
ma do Colendo &.!premo Tribunal reiterou: 

"A aposentadoria com vencimentos inte
grais não significa que o aumento conç:edid.o 
aos em atividade se _haja de estender aos 
aposentados". 

Afirmou o Pleno, no Recurso Extraordinário n<:> 
48.79!: 

"Não é incon~ucional_dÍ$positivo que au
menta os proventos das futuras aposen~
dorias sem. a_umentru: gs das anteriores". 

AD atnbuir apenas aos magistrados a garantia 
da irredutibilidade de vencimentos, a Constitui
ção, implicitamente, autoriz_a a diminuição dos 
proventos dos funcionários em geral. 

Tem sido diminuído o valor da prestação pecu
niáriã, o devida ao trabalhador, depois de cessado 
o trabalho! 
- Numa época em que ajustiça social é c_onscien-

E -São Pedro, em sua primeira carta, chega a temente, 0 _esc_ppo primário da Constituição e da 
determinar: Lei, nega-se ao trabalhador o pagamento que foi 

" ... vós outro,$_ que sois mais jqv~flS, sede . ajustado! 
submissos aos anciãos"._ . --Se toda produção decorre da natureza, do tra

~ho e do capital, o papel do Estado empregador, 
Ao longo dos tempos, os velhos, depositários J1Q vínculo empregatfcio, corresponde precisa-

da experiência e da sabedoM, foram ouvidos co- mente ao do capitaliSta. E depois que recebeu 
mo oráculos. - ~l trabalho, não deve o capitalista diminuir a sua 

Hoje, na era da irreverência, aigumas Vezes ne- contraprestação. -
ga-se à velhice não s6 o r~pefto, o acatamento, A lei pro"ibe que se altere unilateralmente 0 con-
como a própria retribuição justa do trabalho pres- trato de trabalho, em prejuizo do empregado. 
tado. -_Q_que há de mais unilateral do que reclassificar 

Se o capital não é_rnais do que a ~Cumulação oU desclassificé;lr alguém do cargo mais alto para 
do trabalho, e a civiU~ção é obra das gerações outro, mais baixo, de um carreira? 
que nos precedem, os Jovens de hoje _encontral"'fl_. _..Se .retribuísse antigos serviços de um general 
à sua disposição, um precioso conjunto de ben_$ com o soldo_ correspondente a antigos serviços 
reunidos ao longo dos sécu1os. Pensando apenas ~uro sargento, estaria a lei tratando iguaJmente 
no que lhes falta, desconsideram os esforçps 21-desiguais. -E ··a- regra dã igualdade, ensinou Rui 
imensos que permitiram ao homem subir da C a- Barbosa, não consiste senão em_ quinhoar desi-
verna ao arranha-céu. 

A comparação com óutfos povos, economi- ~~;:~a~~s desiguais, na medida em que se 

Camente mais desenvolvidos, faz; que desprezem Tendem, os éiposefttados, a resvalar para a vala 
a herança de nossos maiores criadores, em condi- comum do saJário mínimo. 
Ções adversas, da mais avançada das civilizações . o trabal)lo pre~érito se tomou ato jurídtco per· 
tropicais. - feito _quando foi recebido .. O _qUe há de mais re-

Não percebem, alguns moços, de hoje, que troativo do qu_e aheraç:ãq do preço de um trabalho 
eles tendem a ser os velhos menosprezadOS -àe passado? 
amanhã. . _ Se um funcionário, com 35 anos de serviço 

No Brasil, quando o tr<Walhador se toma inv6- se aposentou com vencimentos integrais, a partir 
lido, passa a receber proventos em moeda que _dessa data, a c:ontraprestação estatal não deve 
se deS'@Iorlz<;t dia a dia. ser düninuída de valor. 

Nem na CoMtituição vigente encontra defesa _Q que temos visto é que o legislador ordinário 
eficaz. - coricede sucessivas gratificações apenas ao pes-

O Supremo Tribunal Federal ten:td~darado re.i- soai da ativa. Altera a denominaçãO dos cargos 
teradamente: - como fórmula de alijar o ~osentado. 

"A lei pode, se assim entender mais acerta- No afã de diminuir despesas com pessoal, pre-
do, conceder um aumento razoavelmente )üãfCã aos velhos. por não terem estes forte poder 
menor ao funcionário aposentado". --âe Pressão. 

,. 0 que dec1·d1·u 
0

·p· Ieno do Pret6rio Excelso ·Aaposentadoriadevecorresponderaumalibe-
c. raçã_o para atiVidades não compulsórias, como 

noReCurso-emMandad9_deSegurançan"7.969. coroamento de_ uma vida dedicada ao trabalho 
Nos Embargos ao R~çy.rso Extraordinário n<:> produtivo. 

48.807 • o Pleno assim proclamou: Nada é mais corrosivo, psicologicamente, do 
"Em Pernambuco é de apenas 50% o au- que a injustiça irreparável. 

mento para os aposentados. Se no ca~ há O e.ontigente idoso aPosentado, que deveria 
injustiça, esta partiu do legislador, e o Poder constituir uma reseJVa de valores morais, filosó-
Judiciário n~o pode dar remédio contra essa ficas, culturais do País, ·ameaçado Pela deteria-

ração de seus meios de subsistênc\a, passa a ser 
wn foco permanente de problemas assist~nciais, 
pelo grau de frustração, _carência e abatimento 
a que é reduzido. 
- Daí a série de emendas que apresentamos, ga

rantindo todos os trabalhadores do País, ao térmi· 
no de Sua vida laborativa, a iiredutÍbilidade real 
de seus proventos. · 

Nós, que ainda podemos trabalhar, estaremos, 
apenas, assegurando, aos que já não podem, a 
retribuição a que fizeram jus. 

Es_tar_emos simplesmente obedecendo ao 
imortal preceito do Direito Romano -legado de 
sábios antigos - de que se deve dar a cada um 
oqueéseu._ ... ___ _ 

Era o que tinhã: a dizer, sr. Presfdente. (MUito 
bem!) -.. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre S.~nadgr ~urival 
Baptista. 

O SR. LO<IRIVAL BAP11STA (PFL -SE. 
Pronuncia o seguirite discurso.) ~_Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O ilUstre Mir\istro da JúStlÇã. Pa-UiO BfOsSãrd, 
teve a ~entileZa de me-enviar o -texto do-AViSo/GM 
n<? 770", de 23 de setembro último, atrãvés do 
qual respondeu ao Ofíc::i_O Jl" 110187 que lhe rOi 
dirigido pelo Deputado Luiz Inácio Lula da SiNa, 
Presidente do Parti.do dos Tté;lbalh~dores e Uder 
da Bancada na AsSembléia Nacional Constituínte. . . . '' ... 

Ao--agradecer a 9enti1eza do .Mir:tisti:Q, desejo, 
preliminarmente. enaltecer o alto nível de _cordia
lidade c:aracteristico des~" __ correspOIJ.dência em 
que _os dois ~omens públicos, embori;~ situados 
ern posiç9es d_ívergentes, dialogaram a respeito 
do bárbaro atentado contra o Padre Francisco 
-Cavazutti,_IJ.O dia 27 de a9ost0 do corrente anO, 
em Goiás Velho - GO., o qual estaria co(rendo 
risco de vida e, na hipótese de sobreviv~_ç_ia fica:ri.a 
cego, enquanto _:o criminoso ,Continua~ foragido. 

Depois de teçer várias considerações sobre o 
tloloroso ae.ontecimenJ:o, o deputadÕ-denunciou 
~a impUnidade e a omissão do ~do, .além de 
responsabilizar pessoalmente o Ministro da Jus
tiça pelo_ que vier a ocorrer a partir de agora. 

~ Aeloqüente e serena re&põsta-do Ministro Pau1o 
Brossard se completou nos teirilós dó Aviso CiM! 
n<:>774, com infórma'):ões claras, precisas e defini
-tivas ao Deputado LUiZ lilàc!O Lula da Silva, segun-

-""d9 as quais as autoridades competentes abriram 
in"quérifu para operar o atentado ao Padre_F):a.n
_Cisco Câ.vazutti, tendo sido efetuada ..,a prisão de 
Marcelino Antônio, que confessOu _o crime e foi 
preso no Clia 30 de agosto, e que, finalmente, 
encaminhados os autos ~justiça, depois de ericer
rada a investigação Policial antes de esCQaf-se 
o prazo da lei,-- no mesmo dia 14 de setembro 
foi decretada a prisão preventiva do acusado. 

-- Diante do exposto, felicito o Ministro Paulo 
Brossard pelo seu prontO; enérgico e eficiente 
desempe!lho, não somente prestando as informa
ções que eluQdaram o infaüsto episódio, como 

o sobretudo pelas enérgicas pravidênciél do Minis
tério da Justiça 

O AssuntO' é digno de registro nos Anais do 
Séri.ado Federal, motivo pelo qual requeiro a in
coij)orã.çãO a_citexto deste sucinto pronunciamen
to _d~!__d~cumentos anexos ...:..... ou s_eja, a meneio-
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nada correspondên<:ia a que anteriormente me 
referi. _ _ ____ -~ ___ _ 

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (M1,.1ito 
bem! Palmas.) 

DOCGft1ENTOS A QUE SE REFERE O 
SENADOR LOORNAL BAP77STA EM SEC! 
D!SCC!RSQ> 

01. n' 110/87 
Brasília. 4 de setembrO de l9ã7 

A sua exelência o Senhor 
Ministro de Estado da JU$tiça _ 
Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto 

Senhor Ministro, 
tlma sociedade de classes supõe a existência 

de conflitos. É, pois, perfeitamente corilpreensfvel 
e admissível que as classes sociais antagónicas 
lutem por sua hegemonia no poder e procurem 
estabelecer regras que venham a favorecer e a 
manter seus interesses. 

Dentro desse raciocínio é que deve_ ser enten~ 
dldo o papel dos partidos políticos e d~mais insti
tuições da sociedade de_ci;:ISses. Da_mesma for
ma, o Governo e o aparelho de Estado repre
sentam os interesses das classes dominantes e 
não, como se veicula corriqueiramente, o "bem 
c:omum". Portanto, se, por um lado, o papel do 
atual GOverno tem sido a defesa dos interesses 
das classes patronais; nós, do Partido dos Traba
lhadores, queremos justiça para a-dasse trabalha
dora. Por issO fazemos denúncias e por Isso briga-
mos. É este o nosso papel. -

Longe de nós a intenção de querer "ensinar" 
ao Governo como se manter no poder. Entretanto, 
não há dúvídas de que a consecução 4ess_e inten
to impõe, às vezes, a necessidade de ceder em 
parte. . ... 

Nesse sentido, é inadmissível que no Brasil, 
em apenas 6 meses, hajam morrido 127 pessoas 
comprometidas com a luta pela terra. É inadmis
sível que, há anos, venham~ denunciando esses 
crimes, essas violências, e permaneçam impunes 
os seus autores. Não basta que os órgãos compe
tentes enviem respostas escritas às cartas e aos 
telegramas de denúncia. É muito pou<:o. É quaSe 
nada! ExigimoS sejam tomadas as providências 
cabíveis por quém de direito. _ 

Assim s.endo, não se sinta V. ~~na _ob_rigaçilo 
de dar resposta forma] a mais uma denúncia que 
ora fazemos. O Estado tem sido competente no 
evitar as transformações que não deseja sejam 
concretizadas. ESqueCe~se, porém, que evitar a 
qualquer custo transformações necessárias pode 
levar, queiram ou não o Governo e_ os partidos, 
ao total descontrole da ~ituação no momento his
tórico que vive a sociedade brasileira 

Num sentido de alerta ~que denunciamos aqui 
mais um crime, mais uma barb~rie: o atentado 
ao Padre Francisco ~ti, o Padre Chlco, que 
trabalhava em Sacrelãndi~. Goiás Velho - GO, 
no dia 27 último. Baleado na__c~eç~. c:o_rre risc_o 
de vida. Caso sobreviva, ficé!l'ª cego. 

A omissão de Vossa Excelê_ncia em relação aos 
freqüen~s ates de violência praticados contra 
aqueles que defedem os interesses dos oprimidos 
da terra corresponde, sem sombra de dúvida, a 
um apoio tácito àqueles que os perpetram. 

Não se pode interpretar diferentemente a recen
te atitude de Vossa Excelência ao cancelar a reu~ 
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niâ_o da COITI~o de Defesa dos Direitos da Pes
soa HUmana, do Mioistêrto da JustiÇa, nO Muni
cípio -de conceição do Aragüaia, região que tem 
sido palco de bárhãrOs atentados contra os traba
lhadores rurais e as- pessoas engajadas na sua 
defesa, obstante assim -qualquer diálogo com os 
lavradores presentes. 

Co~;;id_e~do, __ portanto, que a impunidade e 
a--comtsSão do Estado tem~ sido uina Constante 
em todos os fatoS dessa natureza, responsabi
lizamos pessoalmente V. Ex'" pelo que vier ocorrer 
a partir de agora. Reiteramos que o Estado demo
crático 56 sem· atingido quando os atas ilegais 
forem rigorosamente cqibidos. 

_Mais_um__çrime? 
Mais uma impunidade? --- Deputado Luiz 

Inácio Lula da SOva. Presidente do Partido dos 
Trabalhadores e Uder da Bancada na Assembléia 
Nacional Constituinte. 

AV/GM//fúlN; 00770 
Em 23 de setembro de 1987 

A. ÉiWJ ExCcl~ncia-~º ~eiihor _ 
Deputado Luiz Inácio Lula da Silva 
Presidente do Partido dos Tfabalhadores 
Câmara dos Deputados 
~~!_~~ _,- . 

&mhor Presidente, _ 
- Dliijo-me a VoS~a Excelência cOm o intuito de 
açusm:, r!!!_ceb_i.me":t?.odo Ofício. n~_tl/87, d~ 4 ~e 
~etembro de 1987,_gue sontém, a par de conside
rações sobre o papel dO EstadO e ao partido que 
representa, denúncia de atentado que teria sido 
recentemente praticado contra o Padre Francisco 
Cavazzuti. --

Corn.Ungo·com Vossa Excelência no que- ~~per
ta à preocupação com a prevenção dos delitos 
mas não com a ne-cessidade do "mais absoluto 
rigor" na_ punição aos reSponsáVeiS- por- seme
lhantes infrações. A lei dev~ ser apUcada, pura 
e simplesmente. Nem com maiS, nem-coin me~ 
nos rigor. Neste sentido, aliás, estou remetendg 
cópia de sua comunl~ção ao S~Jlhor Delegado 
de Policia da L.o<;afidade em Que5tâo - a qu~m 
incumbe providenciar na imediata operação do 
fato através, naturalmente, do Senhor Governador 
do Estado de Goiás. _ 

Seria de todo oportuno que, além do caso_espe
cffico que menciona, fossem arrolados. os. nomes, 
o local, e.a_s de"mais circunstâncias dos 127 delitos 
a que alude, em que ficaram impunes os respec
tivos autores, para que fosse levado ao conheci
mento das_ autorfdades_locais, competentes, co
mo se saPe, para prOcederem à apuração dos 
fatos, nos termos da lei. 

Não posso, entretanto, ficar silente diante das 
considerações de ordem genérica manifestadas 
por Vossa Excelência no-sobredito oficio, designa
damente no que se refere à injusta acusação de 
omissão deste Ministério ~m relação aos "fre
qüentes atos de vlolênc:ia praticadas contra àque
les que def_ed.em os interesses cios _oprimidos da 
~errà\ Ô qu~- cOrresponderia, sempre de acordo 
corrco-doc_umento que teriho ein mãos- e qUe 
foi firmado na condição de Deputado, de Presi
dente do Partido dos Trabalhadores e cte Iider 
c_la- bam:ãda respectiva na Assembléia Nacion!!ll 
Constituinte - "seru sombm de dúvida, a um 
apoio tácldo àqueles que os perpetam". 
. Semelhante -ponte de vista somente_ se atina 
como justificar-se observarmos Com a1guma aten-

ção todo o- conteúdo do aludido texto: segundo 
o que nele se contém, uma sociedade de classes 
supõe a existência de conflitos, competindo aos 
partidos a defesa instranSigente de determinadas 
categorias; o governO e o aparelho de Estado 
nada_representam senão os interesse~ das classes 
dominantes, sendo que a função do atual governo 
tern sido a defesa dos int~resses das classes patro
nais; o do Partido que representa, os dos trabalha
dores. Assim, o papel do Estado não tem sido 
a promoção do be_m comum, "como se veicula 
corriqueiramente" e sim a proteção das classes 
dominantes, acorbertando toda a sorte à._e delitos 
praticados contra todos aqueles que lutam por 
transformações que o Estado _não deseja ver con~ 
Cretliadas. 

Uma visão tão simplista do fenônimo social 
não apenas dificulta, e por vezes até impossibilita 
o diálogo e o conseqüente entendimento na con
dução dos _maís variados conflitos de interresse 
em_ um EStado democrático, como também e 
prindpa1mente nada mais Conduz senão ao clima 
de violência tão ~enentemente denunçiado por 
Vossa EXcelência. Curioso é, aliás, observar que 
a menção ao_Estado Democrático somente é le
vada a efeito d_e justificativa para que os partidos 
possam lutar pelos interesses de c:ada classe e 
que o Estado, até mesmo ao omitir-Se a promover 
a apuração dos crimes mais bárbaros possa com 
isso proteger as ditas classes dominantes. 

Não menos curioso é também registrar que 
nos países onde se_ pretendeu abolir as classes 
soc;iais .~. se implantar o que Raymond Aron tão 
bem guaiificou como "socialismo real", não se 
obteve nem o fim do Estado, nem o_ do antago
nismo de classes, mas sim Q dos próprios partidos 
e até o do EstaQQ QemQcrátlco. ___ _ ____ ~-. 

De minha parte, quero crer que o fim do Estado 
seja mesmo o da procura da realização do bem 
comum: que os conflitos de interesses inerentes 
a toda e qualquer vida de relação sejam solvidos 
mediante aplícaçã_o de um direito preestabeleci
do, através de tribunais competentes e sobretudo 
independentes; que a busca, tanto quanto possí~ 
vel, de uma igualdade de oportunidades deva ser 
constantemente corrigida, em suas naturais de
formações, pela proteção aos menos favorecidos, 
através de mecanlsmo que demostrar~m. ao largo 
da História, ser pelo menos muito mais eficazes 
do que as soluções propostas, por um "Soc:ia
lismo Real" a que já me referi. Como também, 
através_ do constante diálogo e do debate livre, 
.que pressupõem o respeito às idéias e à dignidade 
dô interlocutor, sobretudo quando se trata_ de au
toridade legalmente constituída. 

Colho a oportunidade para manifestar a Vossa 
Excelência meus sentimentos de elevada consi
deração. - Paulo Brossard de Souza Pinto, 
Ministro de Este.® da Justiça. 

AV/~'00774 
Em 24 de setembrO de 1987 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Luiz.lnácio Lula da Silva . 
Presidente do Partido dos Trabalhadores 
Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Acabo de receber do Governo do Estado de 

Goiás informações que me levam a fazer um adi~ 
tamento ao Aviso AV/GMJ/fú/N' 00770, de ontem, 
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23-, parã declarar que (a) a autoridade compe
tente, na forma da lei, abriu inquérito para apurar 
o atentado ao Padre Fran~isco Cavazzuti; (b) que 
o fato foi efetivamente apurado; (c) tendo sldo 
efetivada a prisão de Marcelino Antônio; (d) que 
confessou o crime; (e) preso em 30 de agosto, 
permaneceu na casa de prisão provisória em 
Goiânia, à. disposição do Juiz de Direito de Maça
medes; (f) encerrada a investigação policial antes 
de escoar-se o prazo de lei, inquérito 050187; (g) 
foram os autos encaminhados à Justiça dia 14 
de setembro; (h) no mesmo- dia foi decretada 
a prisão preventiva. 

Sem mais, atentamente. - Paulo Brossard 
de Souza Pinto, Ministro da Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ,;.__ 
COnCedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had
dad. 

O SR. JAMJL HAI>DAD (PSB --'- R..l. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. l(resident~. Srs. 
Senadores: 

O Rio de Janeiro Viu transcorrer no dia ft'dc) 
corrente mês o ce!ltenár!C> ç:lo Ho5Pita1 EVàng~ficO, 
loc.alizado na Rua Bom P_astor, ·no bãirro da Tift.iCa: 

Os serviços prestados ·à populâçãêi em -geral, 
não só aos-evangélicos, neste l~ngo período, justi
ficam todas as rever~cia;:; gl,l_f!! ~~tão _se.nc~~Jrl_b_l:l~ 
tadas à tnstituição pelo auspicioso fato.· 

Por mais de trinta a_nos exercendo ininterrup
tamente a Medicina, mantendo consultório na 
Praça Saenz Pena, no coração d8"quele bairro, 
bem ao redor do Hospital EvangéliCo~ sou- teste~ 
munha viva e privilegiada de sua ação benfazeja, 
da sua atividade sempre crescente, do seu padrão 
de técni<::a e digntdade. __ 

Grande vultos da Me_d,icin~ por ali passatam, 
recebendo o maior prêmio que podiam pleitear, 
como homens de Ciência mas também -ae cons
dência- a satisfação agr8-declda dÓs qUe-deres 
haviam precisado. _,___ ______ __;,_""--'~-

E aqui me vêm 4_ lembrança vultos corria ·os 
Professores Roch~ M~a. Manoel de Abfeu, SoUza 
Mendes, Pedro da Cunha, Achilés _çl.e_Áraujo, _Pitan
ga dos Santos, Arthur Campos da P~. CarloS 
Osbome, Hugo Pinheiro Guimaraes, mestres conw 
sagrados nas suas especialidades. 

Um hospital, Sr. Presidente, não ~- -~go que 
se improvise. A sua organização não depende tão
só de edificações~ aparelhàgens,_ de salas e mate
riais, de leitos e medicamentos. Muito nl{iis-irripOr
tante é o fator humano, ou ~eja, o espíritO que 
o anima e incentiva. É daí, do entusiasmo de 
sua equipe, desde o dlre_tor ~té o mais humilde 
servidor, que ele retira a expr~ssão _do seu bom 
funcionamento. 

A Entidade que o SenadO eStá .. a hOinen.agear 
é centenária, porque nun<::a fugiu aos seus objeti
vos, conquistou renome e manteve a tradição. 

Por sua direção transjtaro:tm dedic_ados profis
sionais, cabendo lembrar ~qui o Dr. João Vollmer, 
um dos pioneiros da Homeopatia entre nós; o 
Dr. Felinto Coimbra; o Dr. Manoel Monteiro; Dêcio 
Coimbra e, recentemente, o Dr. Orlando Carda
rem. 

Posso registrar que no Hospital Evangêllco tive
ram lugar eventos de monta sob o ponto de vista 
histórico, no que respeita aos assuntOs rliédicos. 

Ali Foi feita a primeira transfusão de sangue 
no Brasil; ali foi executada, igualmente inédita no 
Pafs, uma transplantação de glândulas, operação 
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rea1izada pelo célebre Professor Voronoff; ali, pelo 
próprio idealizador, o notável Professor alemão 
Franz "Keyzer, foi usado, pela vez primeira aqui, 
o processo de termo-Coagulação na cirurgia de 
câncer. 

Se a democracia, Sr. Presidente, tem como um 
dos ·seus postulados a igUaldade de todos perante 
a lei,_ ninguém se harmoniza melhor com ela do 
que o verdadeirp médico, que não pode, no exer
cício da sua atividade, fazer distinção entre as 
pessoas. . 

O riiêdlco atende os maus como os bons casos. 
Se ilão discrimina o socorro pelo receio da conta
giosidade da doença, é dare que não o discrimina 
pela pos_lçiio soCia1, pelas raizes raciais ou pela 
cor da epiderme. M é que. reside a grandeza do 
selfóffcto. 

Nasceu, é certo, a qrganização do Hospital 
Evangélico- de um movimento dos crentes.. Mas 
ele, aO funcionar, jamais assumiu feição privatista. 
O seu raio de ação sempre foi múltiplo. 
·--·Se os seus idealizadores se animavam pelo le
ma cristão de servir o P!Óximo, a verdade é que 
esse lema, dentro de uma casa de Medicina, ja
mais poderia restringir Ou particularizar o conceito 
do próxiino.--- - - -

Termino, Sr. Presidente. 
Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, carioca, 

médico, criado e vivido na Tyuca, saúdo, com 
Cf"rffalor orgulho, o transcl)fso do centenário de 
e:xcelei-rtes se_ryi~os-do Hospital Evangélico, cum
primentando a sua direção Pelo acontecimento, 
na <:êrte~ do prosseguimento da benemérita 
Obra. 

Eta o que desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, convocandq uma sessão extraordinária 
a realizar-se guinta-feira, às 1 O horas, com a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

~t~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara 01' 36, de 1987 (n"' 197/87, na Casa de 
Origem), que altera dispositivos da Lei n"' 7 .604, 
de 26 de maio de 1987, e determina outras provi-

- dêndas, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenluio. 

~2~ 

Votação, em turno único, do Projeto-de Lei da 
Câmara n"' 40, âe I987 (n"' 198187, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República. que autoriza a instituição de fundações 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenluio. 

-3-
- Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'~' 41, de 1987 (n~ 158/87,_na Casa de 
origem), que dispõe sobre os preços mínimos 
da tNa, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em P!enluio. 

~4~ 

Votação, em tum:o .único, do Projeto de Resolu
ção n9 178, de 1987, que autoriza o Governo do 

Estado de Minas Oerais a ~o~ operação de 
crédito no valor correspondente, em "cnizad~, 
a 45.000.000,00 Obrigaç~ dp TesQUrQ Nacional 
- OTN's, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em P!enluio .. 
~5~ 

Votação, em turno únlc:o, do requerimento n"' 
57, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 3f)7 dp Regi~ 
menta Interno, o desarquivamento do Prpjeto de 
Lei do _Senado n9 141, de 1983, de sua autOriã, 
que a9iliza -as reduçõeS de jornada de ~abalho 
e conseqüentes de salário para evitar dispensas 
de~ · 

-'-6~ 

Votação, em turno únic::o, do requerimento n? 
58, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solicitando,-nos tennos do art. 367 __ dQ_Regi
mento lnt~o; o desarquivamento_do Projeto.de 
Lei do Senado n9 142, de 1983, de sua-autoria, 
que regulariza sem aumento de incidências o imw 
posto único sobre lubrifiCantes e combustíveis lí
quidos e:_~· 

·~7~ 

Votação, em turno único, do_ requerimento n9 

59, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam· 
pos, solicitando, nos termos do art 367 éjq~Regi
mento Interno, o desarquivamento do _projeto de 
Lei do Senado n• 189, de 1983, de sua autoria, 
que dispõe sobre a antecipação parcelada da gra
tificação salarial e respectiva correção monetária 
e dá outras providências. 

~8~ 

Votação, em turno único, do requerimento n"' 
60, de 1987, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, solfcitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do _Projeto de 
Lei do Senado n9 48, de 1984, de_ sua autoria, 
que dlspOe sobre a política nacional de informá
tica e dá outras providências. 

~~9~ ~~· 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 

83, de 1987, de autoria do Senador V~rgílio TávOra, 
sOHcitando, nos teimos regimentais, ·o desarqui~ 
vamento do Projeto de Lei do Senado 09 353, 
de 1985, do SenadõtNivaldo Machado, que isenta 
-a:o imPosto de renda os ex-combatentes da n 
Guerra:-Mundial, e dá outras prOvidências. 

~to~ 

Votação,-em tum9 único, do requerimento n" 
·'159, de 1987, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, solicitando, nos termos do art 76, do Regi
mento Interno, a compo_sição de uma ComíssãO 
especial,-fonncida por 5 (cinco) membros, de pre
ferência diplomados em m~dicina,_ para-no prazo 
_9e 3.0 (trinta) dias, rea1_i_zar estudos e levantamen
tos sobre as ocorrências recentemente veiiffcãda-s 
em Goiânia, relativas à contaminação de pessoas 
por substâncias radioativas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlenáriO. 

~11~ 

Discussão, em tumQ Úl1_iç_o,- doProjeto de Reso
lução n"' 159, de 1987, de autoria da Comi$Sào 
_Direto[a, qti~.~!era ~~positiv~s da Resolução fi'? 
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73, de 1984, do Senado Federal, e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer). 

-12-
Mensagem n• 218, de 1987 (n• 340/87, na ort

gem), relativa a proposta para que seja retificada 
a Resolução I1" 264, de 1986, que modific:ou a 
Resolução I1" 8, de 3 de abril de 1986, autorizando 
o Governo do~Distrito F_eQ_erW a contr~t.élr _opera
ção de crêdito no valor ele c;z$ 702372.620,15 
(setecentos e dois milhões, trezentos e setenta 
e dois mil, seiscentos e vinte cruzados ~ quinze 
centavos). (Dependendo de parecer.) 

-13-
Mensagem n9 219 de I 98_7 (n9 342/87, n~ ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizi\da 
a Prefeitura Municipal de Cúiabá, EStado da Mato 
Grosso, a contratar operação de créd_ito o_o_ valor 
correspondente, em cruzados, a 83.740,60 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN~. (Depen
dendo de parecer.) 

-14-
Mensagem n9 220, de 1987 (no;. 343/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, ESta~ 
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 80.000 
Obrigações do Tesouro Naciona1 - OTNs. (Oe-
pendendo de parecer.} 

-15-
Mensagem n9 221; de 1987 (n9 344/87, na ori~ 

gem ), relativa à proposta para que seja aUtorizada 
a Prefeitura_Municipal de Morro do Chapéu, Esta~ 
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em -cruzados, a 
171.659,374 Obrigações do Tesouro Naclonai
OTNs. (Dependendo de parecer.) 

-16-
Mensagem n" 222, de 1987 (n9 345/87, na o ri~ 

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Tefé, Estado do Amazo
nas, a contratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 34.853,81 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional- OTNs. (Dependen~ 
do de parecer.) 

-17-
Mensagem n• 223, de 1987 (n• 346/87, na ort

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Fr-efeítum-Mu.'1fcípal-de B!rigüi, Estado de_ São 
pauto, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obri~ 
gações do Tesouro Nacional- OTNs. (Depen~ 
dendo de parecer.) 

-IS-
Mensagem n9 224, de 1987 (n9 347/87, na cri~ 

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oe.ste, 
Estado de: Santa Catarína, a Contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 470.000,00 Obrigações do Tesouro NacfonaJ 
- OTNs. (Dependendo de parecer.) 

-19-
Mensagem n• 225, de 1987 (n• 349/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeihlra Municipal de ltabuna, Estado da Ba~ 
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 240.000,CXYObriga-
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ções do Tesouro Nacional- OTNs. (Dependen
do de pare_cer.) 

-27-
Discussão, em turno único, do parecer da Co-

_20_ missão de Re:lações Ext~riores, sobre a Mensa-
Mensagem n• 226, de 1987 (n• 350/87, na ori- ,, gem n• 137, de 1987 (n• 232187, na- ori~m): 

gem), relativa à proposta: para que seja autorizada . de 6 de_agosl? de 1987, pela qua1 o S~r eSJ 
a Prefeitura Municipal de ltabuna Estado da Ba- dente da Republica subme_te à dellberaçao do Se-
. - : - - · · nado a escolha do _5epho_r Emestq_ Alberto Fer-

hta, a contratar operaçao de crédtto no val_or ~or~ re[ra de C_arya)ho, Mini§tro de _pljmeirã claSSe, da 
respondente, em c~dos, a 250JX)0,00 Obnga- carreira de Diplomata, para exercer a função de 
çõesdo_TesouroNactonai_-OTN,(Dep_endendo Emb. d d. B "· to • R úbli De d a ec: ) - - - · _ _mxa or o rasu JUn a ep ca mo-

e P r er. crática A!emã. 
-21-

Mensagem rt' 227, de 1987 (n9 351/87, na ori
gem), re_lativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura MUnicipal de ltabuna, Estado da Ba
hia, a contrirtar operação de crédito no vaJor cor~ 
respondente, em cruzados, a 300.000,00 Obriga~ 
ções do T esour_o Nacional- 01N. (Dependendo 
de parecer.) 

-22-
0ficton9 S/42, de 1987 (n9100187, na origem), 

relativo à proposta para que" seja retificada a Res_o
lução n9 126, de 1987, que autorizou a PrefeitUra 
Municipal de Rio Branco, Estàdo do Acre, a con
tratar operação de créditO no valor de Çr$ 
7.076.988.000 (sete bilhQes, setenta ~ seis mi~ 
lhões, novecentos e oitenta e oito mil crUzeiros). 
(Dependendo de parecer.) 

. -··- ·-- .. . -23-
Discussão, em tump único, do parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 114, de 1987 (n9 1_78!87, na origem), de 6 
de julho de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Rau1 Fernando Belford Roxo 
Leite Ribeiro, Ministro de primeira· classe, da car

·reira de Diplomata, para exercer a função de Em~ 
baixador do Bra_sil junto à República do Peru. 

-24-
DiScussão, em turno únlco,-do parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 116, de 1987 (n• 180/87, na origem), de 6 
de julho de 1987, pela qua1 o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Luíz Augusto Pereira Souto 
1\\aior, Ministro de primeira classe, da carreira de 
Diplomata, para exercer a fun~o de Embaixador 
do Brasil Junto ao Reino da Suécia. 

-25-
Discussão, em turno único, do parecer da Co

mis-são-de-R-elações -Exteriores-sobre Mensage.m 
n9 123, de 1987 (n9 205/87, na origem), de 24 
deju1ho do corrente ano, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submete à deliberação do Se-
nado a escolha do S~nhPr Marc9S_li~gue Cami
llo Côrtes, Embaixador do Brasil ju_ntO à _comu~ 
nidade da Austrália, para, cumu1ativamente, exer
Cer a _funçãQ. de Embaixador do Brasil junto à 
RepúbliCa: de Vanuatll: _- __: - """'- - ··-

-26-
Discussão, em turno único, do parecer da Co

missão rle Relações Ex!:eriõres sobre Mensagem 
n• 136, de 1987 (n' 231/87, na origem), de 6 
de agosto do corrente éiDO, pela qual o -Senhor 
Presidente_ da República submete à deliberação 
do Senado a escolha-âo Senhor Carlos Nof&erto 
de Oliveira Pares, Ministro de segunda classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a função de 

· Embaixador do Brasil junto à Repliblica de Gana. 

-28-
DiSi:tissão~ em tum_P:_Y.rilco, -çfo parecer da Co

miSsão de Relações EXteriores SObre a Mensagem 
n• 138, de 1987 (n• 233/87, no.origem), de 6 
de agosto de 1987, pela qual o S_enhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Edmundo Radwanski, Mlnls~ 
tro de seglUlda classe, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Jamaic~. 

-29-
Dis_cussão, em turno único, do parecer da Co

missão de Relaç.ões_Exteriore_s sq_b_r_e a MeQ!õ8g~m 
n• 140, de 1987 (n• 236/87, na origem), de 12 
de agosto do_ G.on:e:nte ano, pela qual o Senhor 

_ Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor ..,losé: ..,lerônimo 
Moscardo de. So~. Ministro de primeira clasSe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Costa_Rica. 

-30-
Discus.são, errl turno único, do parecer= da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Men~.aem 
11' 157, de 1987 (n• 257/87, na ortgem), de 25 
de agosto_ -do co_rrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da_República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Ronaldo Costa, 
Ministro de primeira ca1sse, da carreira de Diplo

_m_ata._ para exercer a_funçáo de Embçlixador do 
- Brasil junto à RePúbliCa do Chile. · 

-31-
Discussão, em turno único,- do parecer_ da Co

missão d_e Relações Exteriores sobre {l.Me~gem 
n9 186, de 1987 (n9 294/87, na origem), de 8 
de setembro de'""l987, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submete .à deliber?tção do Se
nado a escolha _do .S~Qh_qr Maur:o Sergio da Fon~ 
seca Costa Co1,.1to, Ministro de prlmeira classe, 
-da--Gar-r-f:ir-a de Diplomata,.para exerrer __ afunçãp 
_de Embaixador do Brasil, juoto à República do 
Iraque, - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es~ 
~ __ encerrada a _sessão. 

(Levanta-seasessâoàs 12 horas e 10 mi~ 
nutos.) 

·ATO DÓ PRESIDENTE 
1'1• 215, DE 1987 

O PreSidente--do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, çlo Regimento Interno e de 
acordo com a_ d(:legação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Di~ra 
n9 2, de 4 de __ abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta no Proc_esso_n9Q16123/87w5, resolve 
aposentar, voluntariamente, Francisco Gonç_alves 
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de Ara~o. Técnico Legislativo, Classe "Especial", 
Referência NS~25, do Quadro Pennanente do Se
nado Federal, ocupante do cargo em comissão 
de Diretor da Secretaria di!Documentação e Infor
mação, ·código SF- DAS-101.5, nos termos dos 
artigos 101. inciso III, 102, inciso I, al'mea "a", 
da Constituição da RepúbliCa Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 428. indso D, 429, 
inciso I, 430, incisos ll e V, 414, § 49, 437 e 438 
da Resolução SF n"' 58, de 1972~ e ~o 2'~, pará
grofo único da Resolução SF n' 358, de I 983, 
e artigo 3' da Resolução SF n"' 13, de 1985, e 
artigo 2'~, § 29 , da Lei n? 6.323, de 1976~ alterada 
pelo Decreto-L,ei n~' 2.270, de 1975, aplicada no 
Senado F~~raJ pela ResoluçãoSFn~"21, de 1980, 
alterada pela Resolução n~" 7, de 1987, com pro
ventos integrais, observado o limite previsto no 
artigo 102, § 2~. da Constituição Federal. 

Senado Federal, 20 de outubro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 216, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, Item 
38, e 97, inciso W, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo ato da Comissão Dife.. 
tora n~ 2, de 1973, resouve nomear Fatima Regina 
de Araújo Freitas, Têcnfco Legislativo, Classe "Es
pecia1", Referência NS 25, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, para exercer o cargo em-co-
missão de DiretoTa da Secretaria de Documen
tação e Informação, Código SF-DAS-101.5, do 
Quadro Permanente: do Sen_aQo Federal._. 

Senado Federa1, 20 de outubro de 1987 -
Senador Clmberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
1'1• 217, de 1987 

O Presidente do Senado Federal._ no uso da 
competência que lhe confere os artigos 52, itens 
38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo ato da Comissão Dire
tora n<1 2, de 1973, resolve designar o chefe do 
Serviço de Controle de !nativos da Subsecretaria 
de Administração de Pessoal para, nos eventuais 
impedimentos do Diretor, responder pelo expe
diente daquela SubseCretaria. 

Senado Federal, _ _20 de outubro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO PARLAMEI'ITAR 

DE II'IQUERrro 
Criada abaVés da Resolução n• 08 de 

1987, destinada a investigar as causas 
do radonamento de energia elétrlca e 
a politica para o setor elétrlc::o. 

7• REUNIÃO, REALIZI\DA E:M 
19 DE AOOSTO DE 1987 

As quinze horas do dia dezenove de· agosto 
do ano --de mil novecentos e oitenta e sete, na 
Sala de Reunióe;S da COmissão de Finanças, A,Ja 
Senador Nilo Coelho, reúnl-se a COrhissão Parla
mentar de Inquérito, criada através da Resolução 
n'l' OS. de 1987, destinada a investigar as causas 
do racionamento de energia elébica e a política 
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para o setor elêtrico, presentes os Senhores Sena
dores Jutahy Magalhães, José Agripino, João Lo
bo, Antônio Farias e Mauro Borges. 

Abertos os trabal_bpS, Q Sen~dor José Ag_ripino, 
P~~idente da Coritis:São, dispensa a leitura; da Ata 
da reuni~o _anterior e; ·em seguida, é dada como 
aproVada.-

A seguir, a palavra é ~oncecüda ao Doutor Vi
-cerne Fialho,-MiniWo de Estado da Irrigação, que 
-c:liscorre sobre os fc,.tos decorrentes da Implemen-
tação do programa de irrigação de um milhão 
de hectares na Região do Nordeste. 

0c58JTJ-da palavra, na fase interpelat6ria, os_ Se
- nhores Senadores Jutahy Magalhães, Relator, 
--=JOão--Lobo, MaW'O Borges e José Agripino. 

Prosseguindo, o Senhor Relator, Senador Juta
hy Magalhães, comunica o recebimento do ofício 
do Ministério da -lrriQação, contendo informações 
requeridas pelo Relator e solicita o_ registro do 
mesmo nos Anais da Comissão. 

Finalizando, o S_enhot _Fre$idente agrad~ce o 
depoimento do Senhor Ministro e regi_stra o _rece
bimento de uma carta _da D~putada Cristina Tava
res na qual enfa_~ a necessidade_ da CPI tomar 
depOiffiento de algunS- ti:SU,ários. Em "discussão, 
.o Senhor Relator, Senador Jutahy Magalhães su
gere ouvir; primeiramente, a Deputada a fim de 
que pOSsa apresentar sugestões. Usa, ainda da 
palavra o Senhor Senador João Lobo. Finalmente, 
o Senhor Presidente deixa a decisão para o Plená

, rio da CPI, adiantando que não encontra razão 
- para o prolongameritõ dos trabalhos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reuH 
niá'Oe, para ·constàf, eu, Haroldo Pereira Fernan
des, Ãssistente da COmissão, lavrei a presente Ata 

--qUe, lidei e aprovada, será assinada-pelo Senhor 
Presidente que, determína que as notas taquigrá~ 
ficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam publi
cadas, em anexo, à presente Ata. 

ANEXO À ATA DA 7' RE(Jf'{JÀO DA CO
MISSÃO DE INQIJÉRITO; DESTINADA A 
'1NVESTJGAR AS 0\IJ.st\S DO RAGONA
.MENTO DE ENERGIA ELÉ77?JCA EA POU-
770\ PARA O SETOR ELÉ7RICO'; REALJ

" .z.tDA EM 19 DE AGOSTO DEJ987, A FIM 
DE OlJVfR O DEPOJJ11ENTO DO SENHOR 
MINJS1RO DE ESTADO DA IRRIGAÇÃO, 11"

" CENTE FTAUiO, QIJE SE PIJBUCA COM 
A DEW"DA AIJTORIZAÇÃO DO SENHOR 
PRESIDENTE. 

Presidente: SenadQr José Agripino 
Relator: Senador Jutahy Magalhães 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico-.) 

O SR_. PRESIDEI"ff];. (José Agrtpino)- Declaro 
abertos os trabalhos_ da nossa reunião. 

Srs_. Senadore_s~ Em'l\> Sr. MinisJro da Jrrigaçào, 
Vicente Fiãlho: _ . _ _ 

Como Presidente desta CPI •. quero registrar a 
nossa honra e satisfaç:ão em receber o Dr, Vic;ente 
Fialho, Ministro da Irrigação, que, atendendo à 
convocação desta Cõihissão Parlamentar de In
quérito, aqui comparece para prestar esclareci~ 
mente sobre questões pertinentes à área de atuaH 

-- ção do seu Ministério, no que diz respeito ao conH 
sumo de energia elêtrica, tendo _em vista que o 
Nordeste vive, hoje, uma crise aguda no abasteci
mento de energia· elêbica; sofrendo as perialida
des do racionamento, fruto de fatos que estão 
sendo averiguado por esta CPI; CPI esta que já 
ouviu diversas autoridades, representantes _de 

classe, que nos ~~o ajudando a formar um juizo 
e uma opinião firme sobre a questão, para que, 
tomada pública, esta opinião possa contribuir paH 
ra que erros semelhantes não venham a se repetir, 
e para que se dê tambêm uma contnbuição para 
a cessação das difiçuldades que estamos enfren
tando. 

A presença de V. EX' se deve de que, nesta 
Comissão, foi levantada a questão de como se 
vai enu"nciar um pfograma de irrigação,· abran

-gehdo uma área de um niilhão-de hectares, numa 
hora em que a região nordestina padece de fomeH 
cimento de energia elétrica, com uma carência 
não. atendida de 500 megawats, recentemente 
equacionada através_ de urna açáo do Presidente 
José_ Sarney, que anunciou a alocação de recur

-~ parã a oonstruÇao do "linhão'' da Presidente 
-OUtra, e tomou cbtnproll)fsso firme com a Região, 
nq_ sentido de concluir, o mãis breve Possível, 
a Us_ina de Itaparica, além de hâVer Iriidado as 
obras e(etivas de Xiogó. Mas a questão que nos 
interessa mais de perto - e pretendemos ouvir 
os esclarecimentos de V. EX' - diz respeito a 
wmo se vai processar o programa da irrigação 
de,um milhão _9.e heCtares, dentro de um quadro 
de. carência de energia elétrica, tendo em vista 
que, estimaHse, para irrigar um milhão de hecta
res, haveria necessidade de um fornecimento de 
energia elétri~ bastante grande, e:hoje, está-se 
ra~tonando energia elétrlca pelo fato de não dis
pormos de 500 mil megawatts. 

Posto isto, eu gostaria, sem mais delongas, de 
.colocar a palavra à disposição de V. EX', e, após 
a exposição~ inic_iar a fase dos debates, com as 
perguntas e respostas. 

Concedo .,_ palavra, portanto, S. Ex•, _o Ministro 
Vic:ente Fialho .. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO- Sr. Pre
sidente da Comissão Parlamentar de [nquérito, 
destinada a investigar as causas do racionamento 
de energia elêtrica e a politica para o setor elêtrico; 
Senador José Agripino e Sr. Relator, Senador Ju
tahy Magalhães Srs. Sen~dQres. 

Vamos, com muita satisfação, apresentar algu~ 
mas considerações a respeito da interface da 
energia elétrica no NordesteL com a implantação 
do programa de irrigação de um milhão de hecta
res na referida Região; e, posteriormente, nos co.. 

_ locarem-os--à disposição de V. Ext_ para esclareci .. 
lrierito aCficionais julgados necessários sobre a 

__ matéria. --- -
A irrigação no_ Nordeste está sendo desenvoJ .. 

vida pelo Programa de Irrigação do Nordeste, Proi .. 
n~. ~e prevê a implantaçã.o de um mUhão de 
hectares iriigados, até 1991.: A Região NQrdestina 
consumiu, em 1986, 23.178 gigawaft .. hora de 
energia_ elétrica. O conSumo rural foi de 574 giga
wattHhoi'a~_-dos qilci!S, aPená-5 106 grgawatt-hora 
em irrigação, correspondendo, respectivamente, 
ao consumo niral de enei'gia elétrica, no Nordeste, 
a 2,5% do total do consumo de energia do Nor
deste, e o corlsurno voltado para a irrigação ape
nas a meio por c:ento do consumo tcital do Nor
deste. 

Na área de atuaÇã.o _çl_.a Carrii>anhià Hidr-elétrica 
do São_frandsco- Estado do Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, ParaíPa, Pemambubo, Alagoas, 
Ser:gipe e Bahia - está previsto_ implantar 720 
mil hectares "Irrigados, qtie consumirão, atual
mente,_ dois mil e __ cery- gigawa,tt-hQra de energia 
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elétrica, que representam 6% do consumo total 
previsto para 1991, que e "eStimado em 34.064 
gigawatt~hora. 

O abastecimento de enerQia elétrica ao Nor
deste é; atua1mente, efetuado em sua quase totali
dade pelas usinas hidrelétricas, Paulo Afonso, Mo
xot6 e Sobradinho, que totalizam 5.474 mega
watts de potência instalada. EOCõiltfarh-sEf em
<::onstruçij.o as usina.s hidrelétri!=as de ltaparica e 
Xingó, qUe terão quando prontas, respectivamen
te, 2.500 megawatts e 5.000 megawatts de potên
cia instalada. 

Basta uma quinta parte da energia elétrica a 
ser gerada pela usina de ttaparica, funcionando 
em operação normal, com fa_t_or__de c~ga de 05, 
para atender à demanda de energia de toda a 
irrigação prevista pi!lta a área da Chesf na Região 
Nordeste. 

Uma linha de 500 (Juilovolts, com capacidade 
de transmitir até 1.000 rrieQaWatt; leva para o Nor
deste energia gerada na Usina de Tucuruí, do 
Rio Tocãntins. TUcuruí terá Pronta, concluída, a 
potência de 8 mil megawatt. Está sendo implan
tado um segundo circuito, que dupUcará a capaci
dade de transportar energia, e outrOs poderão 
ser construidos, objetivando transferir para o Nor
deste mais energia da Amazônia. O potencial da 
Amazônia, já identif.icado na Região Norte, é de 
aproximadamente 100 mil megawatts; aproxima
damente 40% do Programa de Irrigação do Nor
deste utilizarão águas do Rio São Francisco. Esse 
fato tem levado a indagações sobre a redução 
na geração de energia elétrica, decorrente do con
sumo de água com irrigação. 

Para responder a tais indagações, foram feitas 
simulações em computador, concluindo-se que 
a descarga média regularizada do rio, de 2 mil 
metros cúbicos por segundo, diminuiria para a 
irrigação de 400 mil hecta~.- no Vale do São 
FranciSco, em 11 O metros cúbicos por segundo, 
e que a capacidade de geração de energia firme 
das usinas de Paulo Afonso, Moxot6, Sobradinho, 
ltaparica e Xingó, totalizando 43 mil gigawatts/ 
hora, seria diminuída em 1300_gigawattslho_ra, 
ou s_eja, apenas 3%. -- -

No horizonte de 1991, parei um milhão de heQ
tares Irrigados nO Nordeste, do$_ quais 400 mU 
hectares serão no Vale do S~o Frai).cisco, o consu
mo de água para irrigar esses 400 mil hectares 
vai apenas reduzir em 3% o potencial de geração 
da cascata hidroelêtrica do Vale. Trata-se _de uin 
percentual muito pequeno, além de que a energia 
não gerada pode ser substituída, quando neces
sário, em futuro mais remoto, por energia pi-ove
niente da Amazônia. 

Estudos criteriosos, real~dos por técnicos do 
PROINE. permitem concluir se a receita líquida 
decorrente do uso de um m~Q cúbico por segun
do, em irrigação, no VaJe ·do São Francisco, em 
cerca de 5 vezes superior, em temias de receita, 
à receita decorrente da geração de energia. A 
receita produzida _por I melro cúbico de segundo, 
do Rio São Francisco, pode irrigar cerca de 2AOO 
hectares, e esses 2.400 hectares vão gerar em 
tomo de 1 milhão e 600 mil d6lar~s anuais, en
quanto que um metro cúbico por segundo, na 
cascata hidroelétrica do sistema da OiESF, vai 
gerar em tomo de 302 mil e 58 I dótaJ"es, portanto, 
menos de um quinto da receita gerada se esse 
metro cúbico por segundo for usado com iniga
ção. 
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No Nordeste extremamente pobre, a maior par
te das famílias apresenta rendimento mensa1 infe
rior a lJtn_~ário mínimo; apenas 30% da popu
lação t~m dieta adequada em termos de -Calorias 
per c8Pfbilàia.- As condições -de habitação são 
i~tisfatóri~s. geraJmente com ausência de água 
encanada. As taxas de mortalidade são elevadas. 
O-padrão de vida, -mUito baixo, está intimamente 
ligado ao f!:ac:o. QesenvolVimertto da agricultura 
nordestina, que não tem acoi"Opanhãao o restante 
do País, conforme mostra o crescimento anual 
médio do proâutõ do Nordeste e do Brasil, entre 
1960 e 1990. Naquele Per1odo, o desenvoMmen
to relativo dos setores industrial e de serviços foi 
maio( nO Nordeste do que no Brasil, como um 
todo, mas o desenvolvimentO da agricultura no 
Nordeste foi muitíssimo inferior do restante do 
País, a ponta: de fazer o crescimento do produto 
bruto, tota1 do Nordeste, ser inferior ao do Brasil. 

O principal obstáculo ao desenvolvimento da 
agOCUfturã-da região é a irreQ!.II~dade das_ chuvas 
e as prolongadas secas, que desorganizam-total
mente_ a- eCOnorriia, trãzefldo o desespero, a misé
ria e ã Tome para milhões de pessoas. 

Somente-com sistemas ele irrigação, modernos 
e_bem planejados, será possível passar da atual 
agricultura anacrónica, s4ieito aos riscos da falta 
de chuvas, para uma agric~ltura de produtividade 
elevada e confiável, imune aos caprichos da natu-
reza. - -- -

O Nordeste já dispõe de infra-estrutura razoável 
e subutilizada de equipamentos industriais bási
cos: $~~ma viário, sistema de eJetrificaçáo ruraJ, 
réde de anna~ns, a_groindústrias, indústria de 
transformaÇão, além ae unia população ávida de 
trabalho, fatores que ensejam a implantação efi
caz de irrigação. 

A produtividade das culturas irrigadas comer
ciais,_ existentes no Vale do São Francisco, tem 
sidÓ, em média, quatrO vezes rrú:~ior do que a 
prCidutividade média do Nordeste, e três vezes 
maior do que a média brasileira. Considerando 
que em áreas inigadas no Nordeste podem ser 
obtidas, pelo menos. duas safras por ano, con
clui-se que a produtividade final, resuJtante do 
erriP-rego da irrigação, pode ser até oito vezes 
maior do que a produtividade da mesma terra 
cultivada em regime de sequeiro na Região Nor
deste.-- ---~-

Estes fatos possibilitam atingir rendas de 2.500 
dólares por hectare/ano, em terras irrigadas, en
quanto que as culturas de sequeiro não rendem 
mais do que 250 dólares hectare/ano, no Nor
deste. A isto deve acrescentar-se o beneficio, cer
tamente o mais importante, de não se ficar sujeito 
a frustrações de safras, causadas pela seca. O 
irrigante fica em condições de escapar do c:fclo 
de pobreza ciônica a que está submetido o peque
no agricultor nordestino. 

No plano macroeconômico, a Irrigação reforça 
exatamente o ponto fraco da economia nordes
tina, desenvolvendo a agricultura e ta111bém viabi
lizando atividades agroindustriais que dependem 
de suprimento garantido de matéria-Prima. As ati

. vidades agrícolas deverão ocupar cerca de 700 
mil trabalhadores, quando estiver implantado to
do o programa de 1 milhão de hectares. Enquanto 
qUe noS-SetOres de pecuária intensiva, de agroin
dústria e de serviços, que acompanham a produ
ção agricola irrigado, serao possivelmente gera
dos mais I milhão e 600 mil empregos, a julgar 

pela experiência de países que executam progra-
mas semelhantes. - ---
- São, portanto, evidentes as vantagens resultan
tes da troca de 3% da capacidade de geração 
de energia fume das usinas de PauJo Afonso, Mo
xotó, Sobradinho, Itaparica e Xing6, pela irrigação 
de 400 mil h~ctares no Yélle do São_franciS(:o. 

Cabe esclarecer, ademais,_ que não será afetada 
a potência garantida· pelas usinas, isto é, a sya 
capacidade de atendimento de cargas de ponta 
não será diminuída. Este programa corajoso do 
Presidente José Samey, de irrigar 1 _milhão de 
hectares n0 Nordeste, é o· priri1eiro passo para
a conquista defmitiva das terras trabalháveis na 
região com a agricultura modema, bas.eada na 
irrigação. 

O Nordeste poderá alcançar uma área di! até 
5 milhões de hectaJes irrigados, dentro de um 
horizonte de cer-c.a de 20 anos_, O aproveitamento 
dessa grande área de terras para a irrigação eXigirá 
compatibilizaçãõ delicada com outros _usos, nota
darnente a p·rodução de energia elétrica, o qUe 
certamente será objeto de entendimento entre os 
setores competentes na época oportuna. 

O Programa de Irrigação do Nordeste se apre
senta como um dos mais compensadores, pOr
que o Nordeste, graças a seus condicionamentos 
climáticos, excepcionalmente bons para a fruti
cultura e horticultura, poderá tomar-se_grande for
nec;:edor de produtos agrícolas nobres, de alto 
preço, o Que definitivamente resgataria a região 
do seu Estado de subdesenvolvimento e de po
breza. 

Os Srs. conhecem, pefo exemplo de outros paí
ses, como é o çaso __ dos ~ta_dos Cinidps, que 
transformou as regiões desérticas em regiões al~
mente produtivas e ricas, em função de um vigo
roso programa de irrigação. O mesmo ocorreu 
na Espenha, no Sul, na parte miditerrânea da 
França, e o caSo de Israel, que n~r,n careceria 
ser citado. T ada a agricultura israelense é origi
nada na base da irrigação. 

As tarifas de energia elétrica foram corrigid~ 
recentemente, por índices superiores aos da íofla
ç8o. Houve aumentos expressivos do custo da 
-energia elétrica para a irrigação. O Sr. Ministro 
das Minas e Energia, sensível às dificuldades dos 
agricultores brasilelros, particularmente os que 
praticam a irrigação, determinou que seja TEWali
dada a portaria que estabelece vm incentivo tarifá,; 
rio para ri atlvidade de irrigação. Essa mecllda 
permftírá a redução do custo d_a energia, aos írri
gantes. em cerca de 35%, além ºa redução de 
29,7%, já aplicada a todos os consumidores ru
rais. O prazo de validade dessa decisão pOderá 
estender-se de 1~ de setembro a 31 de dezembro 
d~te ano, quando deverá· ser concluído o estudo 
do grupo de trabalho do Ministério das Minas e 
Energia e do .Ministérfo da Irrigação, propondo 
a política tarifária de energia elétrica para a irriga
ção. 

Eram esses, Srs. Senadores. os esclarecimen
tos, em línhas gerais, que queríamos trazer a e$8 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Colocamo
nos então à disposição dos Srs., para não s6 o 
Ministro, pessoalmente, corno aJguns companhei· 
ros mais especializados, da nossa equfpe, no cam
po da energia, para prestar esclarec.imentos. adi-_ 
danais aos Srs. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Agrade
cendo a exposiçã~ do Sr. MiriiSfro Vicente F'talho, 
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e registrando a presença de diversos assessores, 
cuja presença também agradecemos, wmos dar 
seqüência aos trabalhos, dando a palavra ao Rela
tor, que irá iniciar a segunda fase de debates. 

Com a palavra_o Relator, Senador Juta_i')y Maga
lhães. 

O SR. RELATOR (../otahy Magalhães) -Sr. Pre
sidente, Sr: Ministro Vicente _f.1~)1o, _Sr. Senador 
João Lobo: -·· ·"--·- _ . :._____ ~-

Estamos, nesta fase_ da_Assembléia Nacional 
Constituinte, ·chegando ·ao morffêhto das deci
sões. Infelizmente, vejo que nós, CongreSsistas, 
ainda não tivemos a oportunidade de demons_ttar 
nossas preocupações maiores com o nosso po-· 
der de fiscalização e, mais do que isto, com a 
nossa capacitação para exercer essa fiscalização. 
E essas CPJ do Senado e da Câmara demonstram 
~- -

Temos visto e lido, nos jomaj$ d~t~s últimos 
dias, o Tribunal de Conta_s da União, um órgão 
auxiliar do Congresso, exercendo o seu papel de 
fiscalização. A pedido de __ quem? Do Coogre_sso, 
de quem é órgão auxiliar? Pelo menos tem dito 
o Sr. Presidente que_o tem feito a pedido do Presi~ 
dente da República. Para prestar contas a quem? 
Ao Congresso? Também não. 

Então, este seria o momento de mostrarmos, 
aqui o Con-gresso, a nossa~reocupação de exer
cermos o nosso papel. Vemos, com tristeza, que 
esse papel é exercido em outros países de regime 
democrático tão apelfeiçoado, como os Esti~dos 
Unidos, vemos o Congresso, através de sua fisc~_-_ 
zação, através de_sua inves_~g~áo, derrubar presi
dente da República. Não -derrubar por um ato 
de força, mas apenas por uma comprovação de 
certos fatos que obrigam o próprio presidente 
a pedir a sua renúncia. E, nós, ~qui, estamos per
dendo a nossa grande oportunidade. E também 
por wn sentiOO de desacreditar o trabalho dos 
parlamentares. 

Há alguns dias, tive oportiJ.nidacte de ler, num 
jornal, a respeito de uma emenda que apresentei 
nesse sentido, da criaçã.o da figura do Auditor
Geral da República, a ser nomeado pelo Congres
so, pelo Presidente do Congresso, uma crítica. 
E~qual foi a critica? Quem Vai fiscalizar o auditor? 
Isto dá a idéia de que vamos criar, aqui, o empre
guismo, pelo menos a nota ~nha como título 
"Emprego", como· se estlvéss"eirló5-Com essa 
idéia, procurando criar emprego para alguém, 
quando não é esse o se_ntido. O Tril;>unal de Con-_ 
tas nomeou 500 auditores para fazer essa fiscali
zação, quando não nós, queríamos qjar aqui a 
figura que existe, por exemplo, no Congresso 
americano, do auditor, que faz-essas investigações 
e traz os resultados para as Comissões Parlarne_n
tares de Inquérito do COrlgréSSo, e os Srs. Sena~ 
dores e Srs. Deputados participam dessas COmts
sões ao lado daquelas figuras, os auditores, e at.é 
de advogados, como é o caso Irangate que assisti
mos em que dois ê!d.vogados faziam as indaga
ções, a inquirição, daqueles que eram chamados 
para depor. 

E nós aqui? V. Ex"' está moa_estO; Sr:-Ministro. 
A equipe de assessores que V. EX' trõuXe n.ao 
é tão grande assim. Ma_s, temos chamado aqui 
depoentes que, às vezes, enchem este plenário 
de assessores. É um direito, é normal, é correto 
porque, se estamo_s buscando informo?~_ções, um 
ministro ou um dir~tor da área não tem a _obriga-
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ção de ter aquele conhecimento particular, minu
cioso, de tudo que exista. Então, é normal_ que 
traga o seu aSsessor pãra que, no momento ade
quado, faça a intervenção, para esclarecer quem 
está fazendo as indagações. E nós aqui? Nenhum 
assessor senta .ao npsso __ la_do. Nós so.,os obriga
dos a ter o conheQrnento técnico das áreas das 
quais os depoentes que vêm aqui têm a noÇão. 
Não é o _caso .de.Y._EK!_ V. EX' fez um_a ~posição 
(Jue nós -todos compreendemos. Mas, se chega 
aquj um técnico e começa a falar urp "econpmês" 
que não entendemos...não temos aqui, wn profis~ 
sionaJ para dar a entender ao depoente que ele 
não está aqui para dizer coisas que não corres
pondem à realidade. Aquele juramento que eles 
f~em nos congressos, em outros países, de dizer 
a verdade, nós também temos aqui. Não utiliza
mos essa prática de fazer o juramento, mas existe 
no nosso R~mento a necessidade de o depoente 
fazer esse juram~Dto de que vai dizer a verdade. 
~s, há mais do que o própriO juramento, a_com
pulsão, a iinposição da sUã fê; há a obrigação 
do depoente que sabe que, se não disser a._ verda
de, vai ser re§;ponsabilizado porque sabe também 
que há alguém do outro lado da mesa capaz de 
discutir com ele e saber se: ele está ~ndo a 
verQ~Qe ou_.não. Nós aqui não temos essas condi
Ções. Por isso, fuWfãS vezes, o pessoal reclama: 
que nossas salas não estão cheias._de parlamen
tares nesses depoimentos. Infelizmente, sentimos 
essa fraqueza de _ver_ que aquilo que buscamos, 
nós mesmos, muitas vezes estamos incapacita
dos de conseguir alcançar~ por erros_ que gostaria 
de ver corrigidos agora, ne:;na Consbl,uinte, mas 
que, infelizmente, ainda não senti que haja por 
parte dos próprios Congressistas a c.ompreensao 
de que chegou a hora. 

õ"-Sã:Udos_o _Djalma Mãiinho já dizia que trocaria 
todas as prerrogativas do ConQresso peJo direito 
de flScalizar o Executivo. É o direito de fiscalizar 
qUe pOderiiõS colocar numa.lei qualquer, mas 
é principalmente a capaCidade de fiscalizar e junto 
com o direito, també01; nos capacitarmos para 
exercer essa fiscalização. 

Temos que usar wn assessor_00$0, que_ ta_m
bém nã,o é especializado, às vezes, nas queStões, 
e com boa vontade também nos assessoras, mas 
ficãffi impedidos de falar aqui. Então, é por isso, 
Sr. Ministro, V. Ex" não tem nada ver com isso, 
é- uiTl deiabafo ·de um parlamentar que gostaria 
de ver um Congresso que asswnisse realmente 
o_ exercício_de suas prerrogativas- prerrogativas 
de um Congressista não é s6 imunidade para 
dizer o que quer, o que fala, não. A prerrogativa 
do CÕogressista é exercer .o _seu ~andato, com 
eficiência, com a constancia que se faz necessária, 
e com a esperança de _que aquilo que realiza vai 
ser um dia ouvido, compreendido. Se; estamos 
numa CPI queremos que aqueles que forem res
ponsabilizados pelos erros (iue forarh cometi;çlos, 
que venham responder pelos seus erros. Nós, 
aqui, nesta reu_oião, temos a cada instante, a 
c~da depoime~o. na área de energia, encontrado 
o_ caminho das responsabilidades, em que época 
ocorreram os fatos que ~ram c_orri que no futu
ro; como hoje, tivemos esse Problema de raciona
mento de energia no Nordeste. Qua1 a esperança 
que teinos de chegar àqueles que deram as or
dens erradaS para- o Brasü ficar, como está hoje, 
com essa dMaa -externa enorme, decorrente de 
importação de material de que não necessitáva-

mos, como o próPrio Ministro do Planejamento, 
na televisão, declarou que temos usinas geradoras 
que não vão ser utilizadas? Mas. temos certeza 
de que aqujlo que apontarmos irá fazer com que 
os culpados respondam por seus erros. Temos 
a preocupação, mais uma vez, de que a impuni
dade prevaleça. Nesta nov_a Constituinte fala-s_e 
em pena de morte, mas não estamos precisando 
d~ pena de morte, estamos[recisando que não 
haja impunidade no Brasil. a impunidade que 
leva a todo~ esses errqs que se repetem a ca,da 
instante, porque ninguém teffi receio de pagar 
por seus erros, por suas falhas, principalmente 
pelos seus crimes. Porém, o que estamos vendo 
é que o Nordeste está sentindo os erros do passa
do. Cómó temos a preocupação de ver os_ erros 
do passado, nos preocupamos, hoje, com o que 
pode ocorrer daqui a alguns anos. Os estudos 
demonstram que s_e não const:nJirroos__ltaparlca, 
se __ não con~irmos Xingó, se não fiZermos a 

-duplicação da liriha_ de transmissão, vamos ter 
problemas de energi_a, com o awnento do consu
mo normal que há na -região, se ·outras J!ledidas 
não forem tomadªs para evitar que 1983 ou 1984 
repita o que está ocorrendo hoje. Temos um gran
de projeto de irrigação que vai, talvez, salvar o 
Norqeste, _e que pode ajudar em muito _a salvar 
o_Nordeste. O que representa este projeto de irri
gação na área de energia e em te.rmos de aumen
to de produção de grãos do _Nordeste? Quais .a§; 
previsões, as projeções feitas pelo Ministério de 
V. EJr, com o aproveitamento dos 400 mil hecta
res da _,ir_ea do São Francisco ou de um milhão 
de hectares do Nord~e. e o aUmentO de produ
ção? Às vezes nos envergonhamos quando ve~IJ!>S 
batel' tantas palmas no Brasil por chegarmos a 
60 mühões de toneladas de produção de grãos 
no País. Mas, isso é ridículo, em termos" da área 
que temos· pa:ra produzir, em termos de terras 
que temos até hoje improdutivas. Na Rússia cai 
Ministro, às vezes, da Agricultura por causa das 
criticas que fazem à questão da produção e dos 
problemas de aproveitamento das terras. Eles 
também fracassam na prodUÇão a:gi'ícola. O que 
é fracasso para eles_? A produção de 200 milhões 
de toneladas de grãos é um fracasso para eles, 
e aqui achamos que com 60 milhões de toneladas 
de grãos é um recorde absoluto. O que terri.Os 
de previsão para o NordeSte? V. Ex' disse, na ·sua 
exposição, que a produçao agrícola do Nordeste 
foi responsável pela diminuição do Produto lnter~ 
no Bruto em relação ao Brasü, é v~rdade. O que 
é que temos de previsão -para o aprOveitamento 
de~sa área irrigada? Qual a produção provável 
prevista, projetada ou desejada nesses 400 mil 
hectares do São Francisco e em wn milhão de 
hectares no Nordeste? 

.. O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - NObre 
Sena_doç"'"a idéia, com base em outras áreas irriga
das, é_ de que 1 milhão de hectares deverá incor
porar ao Nordeste wna proudução anual de cerca 
de 5 milhões de toneladas de _g_rãos. O N91deste 
hoje consome cerca de 6 milhQe.s de toneladas 
de grãos e produz apenas cerca de 4 mühões 
de toneladª~· J;:ntão, anualmente, temoS wn défi
cit, em condições normais, de i milhões de tone
ladas d~ grãos. E esse déficit, como é conhecido: 
por todos nós nordestinos, é suprido por importa
ções, ou por transferência de estoques do Centro
S~ do Pais para a região Nordestina. Nos anos 
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de seca, a produção de grãos do Nordeste, que 
é de 4 milhões, baixa para 2 milhões de to_n~la_das. 
Então, o déficit durante as grandes secas, dos 
grandes anos de estiagem, sobe para 4 milhões 
de toneladas, o que amplia as importações e as 
transferências de estoque do Centro-Sul para o 
Nordeste. 

O problema de inigação de 1 milhão de hecta
res foi dimensionado, exa~mente, para nestes 
anos de seca. os dois milhões de produção que 
ainda remanescem, mesmo na seca, com mais 
uns 5 que serão produzidos por esse milhão de 
hectares, atenderiam à demanda do Nordeste, até 
com uma pequena folga de 1 milhão de tonela
das. Esperamos que essa folga seja absorvf98_ 
pela própria modernização do meio rural nordes
tino, que sem dúvida alguma, vai ter que partir, 
num médio prazo prazo, para a pecuária intensiva 
de leite e de corte. V. Ex' sabe que uma grande 
parte do consumo de carne do Nordeste é aten
-waa- p-or -outras-regiões, -pelo Centrv-Sül, -pela-re
gião Centro-Oeste. O nosso rebanho não está 
mais tendo condições de atender c\s necessidades 
de carne do Nordeste. Quer-dizer, temos essa 
saída às nossas mãos, com exemplos aqui já cita
dos. No oeste dos Estados Unidos há confina
mento de 90 mil bois, aprove!tando os restos de 
pastagens das culturas irrigadas, aproveitando os 
grãos e as proteínas produzidas nas áreas irriga
das. De forma que esse milhão de hectare vai 
suprir 5 milhões de toneladas de grãos neces
sários para atender o nosso -déficit atual e neces
sário para incrementar uma maior utilização de 
grãos na pecuária intensiva de leite e do corte. 

Ainda dentro do programa de inigação do Nor
deste, como base da sua concepção, ficou tam
bém inclWdo a auto-suficiência de ho_rtigrangeiros 
nos grandes centros urbanos. Tanto assim que 
temos um segmento do programa que é feito 
em convênio com os Estados e tem como obJe
tivo desenvolver a produção de hortigranjeiros nas 
proximidades dos grandes centros wbanos. Essa 
é uma condição m.uito favor~el para o problema 
de irrigação do Nordeste, porque não temos que 
buscar mercado em parte alguma. Com o progra
ma de irrigação no Nordeste, vamos fazer apenas 
uma substituição de importação país a país e 
substituição de importação região a região. ABa
hia é um Estado mais privl1egiado, mas, mesmo 
assim, V. Ex' conhece, de perto, as suas dificul
dades. Mas outros Estados, como é o_ caso do 
meu Estado, o Ceará; o_Est:ldo do Rio Grãnde 
do Norte, do Presidente desta COmissão; menos 
um pouco, mas também bastante grave, o Estado 
do Piauí, do Senador J_oã_Q _Lobo; _mais grave, os 
Estados do Ceará, Rio Gr_a_nQ_~ do Norte e Para1ba 
são Estados que importam absolutamente quase 
tudo. Esses três Estados importam arroz, feijão, 
carne e, ainda, leite, porque, durante os tempos 
de chuva, temos leite para as nossas necessi
dades, mas durante os peóodos de estiagem, é 
muito comum esses três Estados receberem leite 
em pó e esse leite . é reldratado para suprir as 
suas necessidades. . . ., .- . "-- _ _ _ 

De forma que o Programa de Irrigação do Nor
deste tem essa gran<;le vantagenl: encontra um 
mercado na própria região. Essa produção eSti
mada será consumida, na própria região nessa 
substituição de importação. É uma das razões 
pelas quais o Presidente José Samey e: todos nós 
que estamos "engajados neste programa conskle-

ramos que, hoje, no Brasil, um dos investimentos 
mais rentáveis e de melhor resposta é o investi
mento que se faz nesse esforço de inig21ção do 
Nordeste. 

O SR. RELATOR (Jutahy M•galhães)- Sr. Mi
nistro, tivemos oportunidade de ver de perto al
guns projetas de irrigação, principalmente nos 
Estados Unidos, na região do Vale de Columbi~ 
e o-que mais me chamou a ~tenção foi sua política 
fundiária, com pequenas áreaS familiares,. núdeç~!>_ 
familiares de 360-acres, em- que uma só família 
é capaz de plantar, colher, vender e ficar bem 
de vida com uma área pequena - é verdade 
-, mas com irrigação tota], mecanização com
pleta e recursos para aplicar na agricultwa, que 
teve uma produção que tornou aquela região 
grande exportadora de grãos dos Estados Unidos. 
Uma região totalmente ârida_, pfor do que o nosso 
Nordeste, mas que, com o problema de emprego 
da época do início do governo Roosevelt, apro
Ye.ifuii- para -utiliiár ·os- recUrSos;-que--diamamos 
aqui de recursos da seca. Ao invés de fazer proje
tas "sonrísal'~ çomo c;lizemo~_ a_qui no Brasll -
projetas que, à primeira chuva, desmancham. 
Fez-se úrlgação no Vale do Tennessee e no Vale 
do Columbia, que ficaram para a eternidade con
tribuirido para o progresso do país. Notei muito 
essa questão da política fundiária de lá, a maneira 
como eles aproveitaram aquela região. O que 
existe de projeto para o aproveitamento dessa 
área irrigada, ~m termos de ~lítica fundiária? 

OSR. MINISTRO VICENTE FIALHO- No Nor
deste, temos:duas formas de trebalho: uma atuan
do ·nos chamados projetas públicos, sendo que 
esta área que será atendida pelos projetas públi
cos corresponde a cerca de 20% da programação 
geral para o Nordeste_-:- _duzentos mil he~; 
e 80% da irrigação do Nordeste deverá ser desen
VOlVida pelo Próprio agricultor- independente, iso
lado, que recebe do Goy~mo o apoio em forma 
de_ eletrificação rural, em forma de treinamento, 
desenvolvimento em pesquisas agrícolas e, fun
dainentalmente, crédito. 

Nessa parte pública, onde fiá üma intervenção 
maior do Governo, esse s_egmento da irrigação 
conStitui-se, também, num componente impor
tante em reforma agrária, porque nesse segmento 
público, o GOverno desapropria a área,- constrói 
a infra-estrutwa _hidrâ_ulit;a necessária para a irri
gáção e depois dMde essa terra em pequenos 
lotes ·para peqúe"nos agricultores. 

V. Ex' ChamOu atenção para um fato interes
sante:- os Estados Qnidqs, _o_ governo da união, 
limitou em 360 acres que correspondefn aproxi~ 
madamente 180 he~res, a área maior de uma 
gleba que podia s.er Q~senvolvida por um agri
cultor •. 

Aqui no Brasil. nós até pecamos por uma exceS
siva_ divisão da terra. Temos alguns projetas que 
forãm desenvolVidos com tecriOiogia israelense, 
espanhola e houve 1,.1ma fragmentação do lote 
inigado- muito_ grande, chegando a fornecer para 
ã _agricultor área de 2 ã 3 he.cta.res, e estamos 
Cheg.:iildo à condusãP que para certos tipos de 
cultura, como, por exemplo, arroz, feijão, essa é 
uma_ áreª .muito pequena. O "Ideal seria que tivés_
_semos uma áf~ um pouco maior. 
-EStamos, atúalmente, analisandã as estruturas 

fundiárias em todos ·es~es países que mais cedo 
do que nós partirain para programas rigorosos 
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de irrigação e estamos chegando à conclusão 
de _que o ideal para nós, no Nordeste, é de_ que: 
o lote do pequeno agricultor varie entre o -~manha 
que existe hoje, que ê 3 hectare_fi. até um 4Unanho 
de 25 hectares, dependendo do tipo de cultura. 

Um projeto de inigação, por exemplo, do Vale 
do Gurguéia, no Estado do Piauí, não deve ser 
dividido c.omlotes muito pequenos; porque é uma 
l'egião muito distante, o mercado consumic;lor 
também distante, a região ê muito pouco popu
losa, de forma que convém que os agricultores 
recebam um lote um pouco maior. Estamos pen
sando, agora, em tomo de 12 -e meio a-25 hectãres 
para o Vale do Gwguéia, para que o agricultor 
possa se capitalizar um pouco e poder desen~ 
volver um pouco mais de tecnologia na sua agri
cultura 

De forma que a nossa divisãó de terra na_ ~~ 
pública - estamos limitando, hoje, em tomo de 
até 25 hectare_s para os pequenos e médios agri
cultores. N~s áreªs da CODEVASF ainda existem 
lotes, tipo empresário, com extensões maiores, 
mas estamos trabalhando, também, no sentido 
que nenhum lote ultrapasse esse limite que foi 
consagrado na experiência do Oeste dos Estados 
Unidos, que se situa em 80 a 180 hectares para 
cada agricultor. 

Para os agricUltores isolados, no próprio Esta
dos Unidos há um espaço aberto para eles. No 
próprio Estados tblidos existem algumas empre
sas agricolas que irrigam até_ 4.CK>O hectares. E 
a idéia do programa de inigação é de que o agri
cultor ísolado, como é o caso ·da Maísa, lá no 
Rio Grande do Norte, que é uma empresa pfçneira 
em matéira de irrigação privada em seu Estado, 
e que já conta com 1.500 hectares inigados com 
grande produção de melão, não só para o mer
cado interno, mas externo, então, as empresas 
privadas, entendemos, devem ficar livres para ex
pandir suas áreas inigadas. 

A experiência, por exemplo, da Maísa, que é 
um caso factual no Estado do Rio Grande do 
Norte, mostra que em uma área com mais de 
1.500 hectares irrigados já tem mafs de 3.000 
empregos bem pagos, de forma permanente, to
dos moram em uma casa em boas condições 
de habitação, com -água, lw, esgoto, condições 
de atendimento de saúde~-de forma. que esse tipo 
de projeto privado nós julgamos ser muito conve
niente, também, para o País. 

O SR. ~RELATOR (Jutahy Magalhães)- Nós 
sabemos que as decisões do Qovemo devem, 
muitas vezes, ser tomada~ com bastante antece
dência, prevendo os prazos de maturação, de alo
cação de recursos e de constru_ção. Temos 9 Pro
jeto de Irrigação do Nordeste com um _milhão 
de hectares, que representará uma produção de 
5 milhões de toneladi$ de grãos. Ao mesmo tem
po, o que está sendo feitQ pelo Governo Federal~ 
a respeito de uma previsão futura, da colheita 
dessa safra, de armazéns? Hoje, no Nordeste, já 
temos falta de armazéns, sendo que a produção 
é pequena Será que há essa preocupação? Já 
existem recursos suficientes para a energia rural 
necessária à irrigação? Está previsto o problema 
de armazéns, o problem de estradas_vicinªis? Há 
condições para o aproveitamento maximizado da
quela produção prevista para o Nordeste? 

O SR- MINISTRO VICENTE FIALHO - Está 
preVisto, sim. Nós asSinamos um contrato· de fi-
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nanciamento com o- Banco Mundial Esse con~ 
trato é fundamenta1mente para o desenvolvimen
to de projetes de irrigação no Nordeste e de estu
dos setoriais que balizarão o desenvolvimento do 
Programa de Irrigação no Nordeste. Entre oS estu-= 
dos setoriais, estamos Q_esenvOivendo, junto com 
o Banco do Nordeste do_ B.:a,sil,_ L!m programa 
de annazenagem para o Nordeste e de locaJização 
desses armazéns e silo~. Estamos, ainda dentro 
desse programa de fmanciamento do Banco Mun
dial, desenvolvendo um estudo de mercado. Que
remos-saber como se comportará o mercado para 
o Programa de Irrigação _no Nordeste, ond~ serão 
colocados esses produtos, qual a margem de pro
dução, que podemos pensar em dedicar para a 
exportação, dos diversos setores da fruticultura 
do Programa de Irrigação; sabe-se que esta parte 
de fruticultura é limitada,. Se quiséssemos, ilimita
damente, por exemplo, plantar melão, segura
mente, iríamos chegar a uma saturação. De fonna 
que estamos fazendo um estudo de mercado para 
constatarmos o nível adeqt,~ado de produção para 
cada cultura na região Nordeste. Estamos fazendo 
um estudo relativo ao impacto desse Programa 
de Irrigação na Região Nordeste, um estudo rela
cionado com a matriz, todos os insumos que se
rão agregados pela implementação desse progra
ma de um milhão de hectares e tOda a produção 
dele gerada. 

Com relação-à parte de energia, estamos con
veniados com todos os estados do Norde~e, já 
passando recursos para ampliar a eletrificação 
rural em- todos eles. Sotnehte no período 86/87, -
nós repassamos recursos para estados do Nor
deste que viabilizarão a implementação de três 
mil quilômetros de linhas de transmissão de _ener
gia rural. A idéia é de que, progressivamente, re
passaremos recursos para as companhias esta
duais de eletrificação para se ampliar o supri
mento, a oferta de energia. O Programa de Irriga
ção no Nordeste - é bom que se faça justiça 
- foi elaborado, inicialmente, por uma equipe 
da SUDENE com o Ministério do Interior, depois 
foi repassado para o Ministério da irrigação e con
tinuamos com os trabalhos de aprofundamento 
dos estudos do Programa de Irrigação no Nor
deste. Ele está procurando cobrtr toc!as as indaga
ções referentes a mercado, a consumo de energia. 
Tem os um estudo especifico do ~nsumo de 
energia, a parte de custo de irrigação por unidade 
agrícola individual, a parte de armazenagem, en
fim, todos os aspectos ligados à implementação 
do programa Contamos para isso com o Banco 
do Nordeste, com a Fundação João Pinheiro, de 
Minas Gerais, -com oS insti.Mos estaduais de pes
quísa, com a EMBRAPA e, ainda, com o concurso 
de algumas empresas privadas, 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -~Agora, Minis
tro, vamos voltar um pouco às questões de ordem 
técnica relacionadas com a energia. 

Como o Ministério da Irrigação se posiciona 
com a perspectiva de uti]ização intensiva dos ma
nanciais hidricos do São Francisco para irrigação 
e projetas destinados a .cultur~ de exportação, 
em detrimento da geração de energia elétrlca para 
a indústria regional substitutiva de importação? 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO- O nosso 
entendimento ê o de_ que um metro cúbic.O por 
segundo de água do rio SãO Francisco l.ltilizado 
para a produção de energia gera, em termos de 

recUrsos econõmicos, em tomo-de 302 mil d61a
res/ano, enquanto que es·se mesmo metro cúbico 

JX?r s_egundo do rio São Francisco, utilizado para 
irrigação, irriga 2.400 hectares e, com culbJras 
tradicionais, com culturas_ para a produção de 
alimeflt()s bási_c:_oS, chega a gerar 1 milhão e 600 
niU Cfóla:res por anO; o que nos. dá uffi cotejarnento 
de .302 mil dólares/ano, se .utilizada essa água 
para a. produçá6 de energia ·e 1 rriilhão e 600 
~dólares se utilizada para a prodUção de alimen
~!i ~básicos. No entanto, se essa _me_sma ~gua 
rorLitiliz_ada para produtos mais nobres, de eJCpor
~ção -como é 9 caso, por exemplo, da maioria 
das_'produções ·agtíOOlas da região dO- Oeste dos 
Estados Unidos, do Arizona, da Califórnia - o 
rendimento aumentaria. Aquele região, como V. 
&Sabe, procura produzir produtos mais nobres, 
hortallças~_târn_afas, uvas, etc. e a renda se eleya 
a cerca de 4 mil"e 900 dólares por hectares/ano, 
o do]:)ro que n6s _estamos estimando para a região 
do submédio São Francisco. _ _ -
·· OU8ndo f~mos o cálculo da rentabilidade_ de 

1 milhão e 600 mil dólares/ano, que seriam gera
dOS Pelã utilização de um m~-·Çi.íbico de água 
do rio São f"r_ane.isc(), levamos em conta um rendi
mento. médiO, por hectareS," de 2 mil e 400 ~óla.,-es. 
Enquânto que se nós paffirtnoS~-para frutas no-
bres, para culturas nobres, esse rendimento J)9de 
se duplicar. . ... . . 

De forma.que se já é altamente rerltável desen
volver-se a inig.ação no Vale do São Francisco 
para_ uma agricultura de subsistência, para uma 
agiiéultura de_-prOdutos básicos, se essa agricul
tura for mais sofisticada, se ela for voltada para 
a produção de produtos nobres~ mas ainda se 
justifica 

y._ ,Ex!' teve a oportunCdade de conhecer, por 
exemplo, a região, já aqui citada, do oeste dos 
Estados Unidos, onde houve um programa muito 
interessante_ do Governo da União. O programa 
de Irrigação daquela região é desenvoMdo pelo 
Bureau Reclamation que é também o contro:
lador das usinas hidrelétric:a&. Naquela região oes
te dos Estados Unidos acontece um fato interes

. sante: o Bureau Reclamation é o proprietário 
das usinas hidrelétricas e utiliza o lucro d~ssas 
usinas para desenvolver programas de melhoria 
dos recursos hídric»s: da~Ia regiçao desértica. 
Então, a geraçáo de energia elétrica é coloc.ada 
em beneficio do aumento dos recursos hídricos 
da região. E, em função disso, o Bureau faz, 
por exemplo, a implerneritação de usinas tennoe
létricas, usinas nucleares. O Bureau Reclama
don procura compatibilizar o uso da energia com 
o uso dos recursos hidricos da região, tendo como 
objetivo maior aumentar a produção,- aumentar 
o nfvel de emprego, awnentar o nível de bem
estar da região. 

__ com relação à utilizaÇão da água do SãQ.F.ta.n~ 
ciSco para culturas nobres, parte dela voltada para 
a exportação, em nosso entendimento, a exemplo 
dCLque existe nos Estados Unidos, do que existe 
rlàEspanha, do_qi.le existe em Israel, do c;N.e.exlst~ 
na França, frata:.se- de uma- utilização compen~ 
sadora para o Govemo·como um todo. A Espa
nha, por exemplo: apenas 15% da agricultura es
panhola é tratada com irrigação. mas esses 15% 
da agricultura espanhola tratados com irrigação 
respondem por pratiCamente 100% das suas ex
@!_tações. O que significa dizer que como a cultu
ra iriigada é uma cultura que absoJVe a energia, 

embora a Espanha seja um país. como V. Ex' 
sabe, que tem os seus problemas de geração 
de energia, ela uti]iza essa energia para exportar 
hortigranjeiros e vários outros produtos nobres, 
gerados na agricultura, para o Mert:ado Comum 
Europeu~-' - -- -

Israel, outro eXemplo: V. ~ conhece bem, con
ta com cerca de 170 mü hectares irrigados, todos 
eles naturalmente consuminc;lo ~neigia, uma 
energia bem mais cara, porque Israel não dispõe 
dessa riqueza que nós temos, que é a energia 
hidrelétrica; e; -meSmo aSsim, usando a energia 
tennoelérica Israel é um grande exportac;lor de 
produtos agrícolas, fundamentalmen~e. para a 
Eliiopoa-. Israel, na sua balança de pagamento, 
conta com c;farca de 900 milhões de dólares, por 
ano, com produtos agrícolas hortlgranjeiros. Co
mo Israel tem wn clima privilegiado, ele consegue 
jogar no Mercado Comum Europoeu hortigran
jeiros, certas frutas. no período em que os -demais 
países produtores do Mercado ComUm, c~o a 
França, a Bélgica, não estão produzindo, porque 
é o período frio, e Israel aufere grãnde WDtagem 
com isso. A Espanha tem uma parte em que 
o clim~ é mais diferenciado! e_ está também tendo 
essa mesma vantagem. 

É a experiência de outros paíseS que~mais cedo 
do que nós, partiram para utilizar a irrigação como 
um fator de desenvolvimento das regiões semi-á
fidas e desérticas, que mostraffi valer à -pena pro-
duzir produtos nobres para a exportação, até mes
mo-quando a energia que supre a agricultura irri
gada é cara, na base da tennoelétrica. 

O SR. RElATOR (Jutahy MagalhãE!S)- Tenho 
colhido dados aqu~ inclusive a respeito do que 
V~Ext está falando, em que o beneficio da produ
ção agrícola é 5 vezes o custo para repor a energia 
que deixaria de ser gerada com o aproveitamento 
da água-para iirigãção. Os meus dadoS batem 
exatamente com o .que V. Ex"' acabou de dizer. 
E O custo pai"a repOr a energia é da ordem de 
302 mil dólares segundo o estudo do Pt:oíne, Pro
grama de frrlgação do Nordeste. 

A respeito deste assunto, perguntaria a V. EX' 
quais as ações desenvolvidas pelo Ministério da 
Irrigação no sentido de incorporar o processo de
cisório oficial sol;:tre o desenvolvimento do Vale 
do_ São Franciscp?To_das as instituições governa
mentais tratam de assuntos correlacionados ao 
uso da água do rio, tal como preconiza o Plandasf, 
o Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco? 

O SR. MiNISTRO VICENTE FIALHO- Temos 
mantido um permanente relacionamento com os 
Ministérios da Irrigação, do Interior e d~ MiJ18s 
e Energia. Existe de cárater ainda informal um 
grupo de trabalho_ permanentemente se articu
lando com esse objetivo. E mais r~~entemente, 
em c:ontact_o com q Ministro das Minas e Energia 
Aureliano Chaves, oficializamos um grupo de tra~ 
balho dos dois_ min~rios para estudarem esse 
assunto com mais profundidade. Mas julgamos 
que esse assunto não de\!e fie$" restrito_ somente 
aos dois ministérios, deveremos retomar o assun .. 
to com q Ministro das Minas e Energia Pira que 
sejam incluídos os Ministérios do Interior e o dos 
Transportes porque há também no Vale do São 
Francisco uma área de interesse da navegaçAo. 

O SR. RELATOR (Jutahy MagáJhães)- V. Ex' 
teria uma idéia ao contrária daquilo que é previsto 
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no Plandasf, porque a idéia seria fazer oom qlie 
o Ministério da Irrigação ou um outro Ministério 
tomasse a frente nas dedções conjuntas em todas 
essas áreas. Pelo que V. Ex' está coiileçlihdo a 
expor, parece--nos que desejaria que todos os .Mi
nistérios participass_em das decisões, não haveria 
um comando únlc.o paré.l o aproveitamento das 
águas do rio Silo Francisco. 

O SR. MINISTRO VICENTE FlALHO - Exala
mente. Em nosso entendimento, em certo mo
mento, deverá ficar a cargo de um s6 Minístério 
o controle dos recursos hidridos - principalinente 
dos, rios federais do País. E que as decisões rela
cionadas com o , uso da água de rios federais 
• como é o caso do rio São FrancisCo e ol.ifrós 
rios-. -deverão passar pof--Um entendimento en
tre os Ministérios que têm atividades afins na utili
_zação desses rios, ·como é o caso aqui citado, 
do Ministério dos Transportes, que te-m interesse 
no Vale do rio São Francis-co. O Ministério dos 
Transportes, como ê do conhecimento de V. Ex", 
está estudando a navegabiJ!dade de uma extensa 
área do rio São Francisco; o Ministério das Minas 
e Energia também está inteiramente interesado 
no que tange à energia, ô Ministério do Interior, 
com a parte de inundações e problemas dessa 
natureza. Entendemos -que essa matéria de deci
são acerca do uso da água dos riO$ federais, deve
ria passar por uma Comlssão lnterministerial da
queles Ministérios que têm atividades mais afins 
com o uso da água desses grandes rios, e, natural
mente, deveria haver a coordenação por parte 
de um Ministério. Em outrOS pãísés, ccimõ é- o 
caso da Rússia, do E9ito, da Índia, do Paqyistão, 
existe o que eles chamam d~ Ministério dos Recur
sos Hídricos e Irrigação e é exatamente est~Minis
tério que tem a tarefa de coordel)ar o estudo para 
a utilização mais adequada das águas dos princi
pais mammdais hídricos do pais. 

Aqui, no Brasil, o Ministério das Minas e Energia 
tem desenvolvido uma parcela desse trabalho 
através do DNAEE e o Ministêrio da Irrigação tem 
exercido uma outra parcela, notadamente no que 
concerne à concessão de derivação de água para 
irrigação. A legislação brasileira, hoje, atribui ao 
Ministério da Irrigação cr direito de autOrizar aderi
vação de água para inigação a instituições priva
das. De forma que este é um assunto que o Con
gresso Netcional, num médio prazo, deverá anali
sar e tomar uma posição sobre ele .. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Inclu
sive a Constituinte deveria decid,ir a re_!;peito do 
poder de decisão nos casos de navegabilidade 
dos rios interestaduais, porque __ a nossa Consti
tuição não permite à Onião interferir nessa área, 
atua1mente. _Seria uma boa Idéia a aproveitar-se 
e digo- boa idéia porque apresentei uma emen
da neste sentido --. estou puxando um pouco 
a "brasa para a minha sardinha". _ _ _ 

Todos aqui ouvimos, por parte daqueles de
poentes da área de energia, a demonstraçS.o pa
tente da importânt:ia da conclusão de ltaparic:::a, 
para a normalização do abastecimento de energia 
do Nordeste. Todos nós compreendemos isso, 
mas todos mostraram também a premência para 
se encher aquela bada, aproveitando as passiveis 
chuvas que cairão, no perfodo certo, na região, 

V. Ex' acha que essa demanda de 9% çle vazão 
média anual do rio São Fr~nclsco, para en-cher 
o reservatório de Jtaparica, prejudic~a o trabalho 
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iriíCiaJ desse projeto de lnigaçio? Ou o inverso, 
se esse projeto de irrigação não iria prejudicar 
_.,_ v~o do rio- para enc:::her o rese!Vatório com 

_a urgência,_ com ~ premência necess6ria,_ num 
determinado perfodo até _o fina] deste ano? V. EX" 
acha que seria necessário ter que prorrogar ou 
não o início, a respeito desse problema? 

~·· O sR: MlNISTRO VtCENTE FIALHO - Não, 
nobre- Sériadór. O Ministéiio da Irrigação tem 
p~dO-uma -grande cohiborãÇãO ao-Ministério 
das Minas e Energia e à CJ-IESF, particuJannente, 
através-Qà_ Codevasf, na implementação de pro
gramas de-ifrigiiÇ~õ que irãO Se!Vir para O reassen
tamento elos ê!-9riclilt0res dêJ área inundaçla da 

-~~r_ctg~m_ _de _l~a-~!=8· A CHESF está obten.~ 
um financiamento-do Banco Mundial, de cerca 
_9~ 150 mi!J:tõe~ de dólares, para a implementação 
d~~ p_t:ograritas de iriígaç:ão, que-totalizam cer
ça de 15 mil hectares irrigadoS pãra absolver os 
agricultores dessa área inundada. A Codevasftem 

-p2lrticipado de todas as etapas de elaboração des
se projeto de f01anciamento e o Ministério da lrri
g_aç:ã9 ~uiniu um-compromisso junto ao Banco 
Mundial deãcompaithar a implementação desses 
projetas:" . 

Enquanto lsso não ocorre a CHESF está nego
dando, Segundo fui informado pelo Presidente 
da CHESF, um entendimento com os agricultores 
para que antes que os proj~tos de irrigação a 
eles destinados sejam concluídos, que esses agri
C:uitores possam liberar a área inundada para o 
enchiroento _da Bª'"'flgem de Itaparica até mafo 

-do PróXiOJ.o ano. -_ 
Cofn rclaçáO ao cOnflitO do uso da água para 

o erii:::hfmerito da Barragem de ltaparíca com o 
problema de inigação, não há nenhum problema 
de curto prazo. A Barragem de ltaparlca deverá 
estar _cheia no próximo ano e esse programa de 
irrigação, que atingirá até 400 mil hectares, tem 
W"Q_hQriz_OQte_majs_lor_tgo,_até 1990. Além do mais, 
o rio S~o FranQsw é, sem dúvida nenhuma, Unl.a 
dádiva da natureza para nós brasileiros, Particu
larmente para nós, nordestinos. 
__ O _etlúvfo global do rto São FrancJsco é de 100 

=bilhões de metros_ cúbi<;Qs/ano; a Barragem de 
-- Itaparica é por volta de 18 bilhões de metros cúbi-
-eos/ano. Durant~ o_ período da cheia. como V. 
EX' sabe; o_ rio São Francisco tem uma vazão 
regularizada de 2 mil metros cúbicos por segun
do, no entando, durante os períodos de cheia, 
ele vai de 8 a 1 O mil metros çúbicos por segundo; 
há uma grande extravasão de água pelos verte
doures das hidrelétrlcas, e essa água chega a 
até a cattsar problemas de in~dação _nas partes 
baixas do rio São Francisco . .No b~ São Fran
cisco. De forma que o enctúmento da Barragem 
de ltaparica não irá causar conflitos de uso de 

-_água corn a írrfgaç:ão. E até durante o ano que 
Wi havet_o enchimento da, Barragem de ltaparica 
os nossos projetas de irrigação, no baixo São 
Frandsco, vão funcionar até com. a tranqüilidade 
de que_ não serão prejudicados com as enchentes 
periódicas _ _que ocorrem naqqele rio, porque a bar
ragem seguraria uma eventual enchente _que por
ventura pudesse haver no periodo de 87/88. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Qual 
a participação e posição do Ministério da lnigação 
na elaboração da Portaria n9 053184 do DNAEE, 
prOrrogado pela Portaria n1> 255/85, que reduziou 
os incentivos tarifários aos consumidores rurais 

aos quais se enquadram os usuários dos projetas 
de irrigação? V. ~ na sua exposição, fala desse 
problema da correção das tarifas de energia elétri
ca e dá os dados de 29,7% -e- 35%, Q_d~~CÇ>flto 
era de 50,7 cOncedido aos consumidores rurais 
de alta tensão e esse desconto foi reduzido para 
29;7%, enquanto que as @rif~ para os consumi
dores rurais de baixa tensão passou de 35,2% 
para 42,3% da tarifa dos consumidores indus
triais. O Ministério da Irrigação está de acordo 
com a redução desses subsídios do setor el.étrico? 
Poder-se .. ia pensar numa eliminação gradual d~s
ses beneficies ou, em função dessa maior aproxi
mação à rea1idade tarifária, estaõ_a onerando de 
tal forma os proj~tos de _irrigação, a ponto de 
prejudicar a sua implantação? 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO -A revo
gação dessa Portaria, realmente, criou graves pro
blemas para o programa de inigação que está 
numa fase incipiente de lmpJantação na região 
do Nordeste. Mas nós mantivemos cantata com 
Q _Ministro Aureliano Chaves, um homenl públic:::o 
que tem uma viSão abrangente aoS programas 
nacionais, e mostramos que a permanência das 
tarifas atuais iria contribuir para uma dific:::il implan
tação do programa de irrigação no Nordeste. E 
o Sr. Mini$1'.IQ determinou que o DNAEE no menor 
prazo possível refizesse os estudos desse assunto 
e restabelecesse os benetkíos que, antetiormente, 
eram concedidos para os agricultores que fazem 
irrigação. Quando nós estivemos com o Sr. Minis
tro-das Minas e Energia, pudemos dialogar com 
ele, mostrando que apenas meio pór cento da 
energia con~ida no· Pais é destinada para a 
irrigação. De forma que uma modificação tarifária 
para incentivar, para estimular esse programa de 
inigação do Nordeste teria um reflexo muito pe
queno na receita global das instituições de energia 
do País. E o Sr. Ministro ficou inteiramente de 
acordo e mandou adotar providências para resta
belecer esses beneficias. E diga-se de passagem, 
-não é bem o subsíaiO porque, mesmo com essa 
tarifa um pouco menor, ainda assim, os agricul
tores inigantes estarão pagando às c:oncessio
nárias estaduais uma tarifa de enerQia bem supe
rior à que as concessionárias pagam à CHESF. 
O meu companheiro Pícanço pocfia, exatamente, 
dar esses valores, a tatifa que a companhia esta
dual paga à CHESF e que os irrigantes, mesmo 
com a redução, iriam pagar às companhias esta
duais. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - Essa 
rt:dução corresponde exatamente àquela que é 
estabelecida pelo novo sistema tarifário que está 
sendo adotado, que é o sistema orçazonal, ou, 
então, desde que haja uma obrigatoriedade de 
que os c:onsurnidores inigantes operem fora da 
ponta, esta é mais barata. Exatamente os 35% 
correspondem ao custo inferior da energia fora 
da ponta, Essa portaria, esse incentivo -porque 
ninguém pode chamar de subsídio, porque essa 
energia fora da ponta custa 35% mais barato -
por enquanto, tem autorizado a que grandes con
sumidores usufruam desse beneficio, por wna 
questão de controle de equipamentos de. medi
ção. Mas, sensível a essa agrumentação do Minis
tério da Irrigação, vai-se retomar esse incentivo, 
obrigando a que os consumidores lrrigantes ope
rem exclusivamente fora da ponta. Há, realmente, 
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wna redução de 30% no custo da energia no 
padrão atualmente adotado. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) _,-Antiga
mente em de 50,7%; baixou para 2.9,7%. A taiifa 
para os consumidores rurais de ba~ tensão pas
so_u d_e_3~% para 42,3%. Numa-hora em que 
se fala do projeto de inig"ção, conveniência reco
nhecida por todos da irrigação do Nordeste, tam
bêm da irrigação das outras regiões do País -
e nós aqu~ Parlamentares presentes, por coinci
dência, somos todos nord~nos, por isso fala
mos sempre no Nordeste~ sabemos que o pro-:_ 
jeto _de inigaç~o ~ mais amplo fora do Nordeste 
do que nele próprio. A idéia é de irrigar multo 
mais fora do que dentro do Nordeste. Então, esse 
aumento deve ter sido significativo para os futuros 
conswnidores de outras _regiões. Se estamos nes
se projeto de irrigação que se faz tão neçessário 
neste Pais, por que vamos aumentar o diSpên~dio 
daqueles que se animam_ a fazer os seus projetas 
de irrigação? como v. Ext falou, !ão-SOfllen~ 2q~ 
do Governo federal, da UniãQ, e 80% _ c!~!!lcu
lares. Por que onerar o trabaJho de irrigação nesta 
hora? Não há uma falta de sintonia entre os inte
resses do Min_istérfo das Minas e Energia e os 
interesses do Ministério_ dª IrrigaçãO? · 

O SR. MINISTRO VICENTE FlALHO - Nobre 
Senador, queremos registrar que levamos esse 
assunto ao Ministro Aureliano Chaves e ele, ime
diatamente, foi sensivel à solução do assunto. Es
sa Portaria havia. sido modificada mediante traba
lho do DNAEE, ~e ê um setor ma_is técnico, 
que vê a água mais c.orno uso para a energia. 
Quando levamos o assunto ao Ministro, que tem 
uma visão global da economia do País, ele imedia
tamente foi sensível exatamente e esse aspecto 
levantado por V. Ex', pois é o mom~o em _que 
o agricultor brasileiro está-se animando para utili
zar a irrigação como wna prâtica que pode dar 
maior segurança e rendimento a sua Javoura. Não 
seria de mUito boa compreensão se exatamente 
nesse momento esses agricultores fossem penali
zados. O Ministro Aureliano Chaves teve, de pron
to, a compreensão do assunto e determinou que 
o DNAEE restabelecesse os benefícios que antes 
eram concedidos a esses agricultores. Até o flllal 
do mês de agosto, os agricultores brasileiros volta
rão a ter esses beneficias por determinação do 
Sr. Mjnist:ro das Mjnas e Energía. 

OS~. RELATOR (Jutahy Magolhães) -Portan
to, já houve a decisão do Ministério das ~nas 
e Energia a esse respeito. Não se trata de um 
estudo, e sim de uma decisão. 

O SR. MINISTRO VICENTE FlALHO - O Sr. 
Ministro das Minas e Energia, Dr. AureliarrO Cha
ves, determinou que o DNAEE adotasse provi
dências para o restabelecimento dos benefícios 
para os agricu1tores. Isso ·deverá ser fomaJmente 
estabelecido, ainda neste mês de agosto, segundo 
entendimentos que tivemos com S. ~ · 

O SR. RELATOR (Jutahy Magolhães)- É uma 
boa notícia. Por acaso, o racionamento de·energia 
tem dificultado os movimentos e os projetos de 
irrigação-do Nordeste? Se isso tem ocorrido, qual 
o custo em divisas, emprego e renda dessas per
das? Embora o racionamento tenha diminuído, 
agora, de 15 para 10% na região do Nordeste, 
gostaria de saber de V. Ex' se esse racionamento 
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tem prejudicado o desenvolvimento fios projetas 
de:Jrrigação da região e qual Qs seus cust.os. 

O SR. MINISTRO VICENTE FlALHO- Os Go
vemaaores-do Nordeste têm sido muito sensiveis 
a esses programas de irrigação. S. Ex- têm deter
minãdo às companhias estaduais que dêem prio
ridade ao suprimento de energia para os progra
mas de irrigação; _Mesmo porque o conSumo de 
energia pelos programas de irrigação implanta
dos n_o Nordeste é muito pequeno em relação 
_ao seu consumo global. 

Até_agora, não poderlamos registrar um proble
m-i,f;oa_is séri<?,.-maipr. Os nossos projetes de irri
gaÇão têm convivido satisfatoriamente com o ra
ciol)ãmento de en~~gia da região Nordeste. O pro
.bl.ema m~s grave que -estávamos enconb"ando 
era exatamente o aum~tcJ do custo da energia. 
Conforme já me mã.i1ifestei, o Sr. Ministro das 
Mirlas e EnerQlà.j~ determinou o restabelecimento 
do_s_ ~nefídos-anteriores. Nesse momento, não 
es_tá_haven.do difi~dade maior para o programa 
em função desse racionamento que se se per):>e
tuas!?é, tomar-Se-ia ilm fator limitante da irrigação 

. --d~9rçleste. _Havendo uma conscíência de que 
o racionamentO e transltónõ, não ferO havido qual· 
qUê r" ·reStrição à entrada de novos consumidores 
no ·seter da eletrlficação rural, da energia para 
irrigação, como também nenhum corte de ener
gia para esse setor durante esse perfodo. 

0. SR. RELATOR (Jutahy Magalhõ~s)-Embo
ra essa pergunta· esteja màiS diriQida ao Setor de 
eo~rgia, gostaria de _saber a opinião de V. Ext 
no sentido de preservar a Sl,lb-1>{!~çia âo Q31_tinf"!a· 
nha e da corrente rio Gránde, para aproveitamento 
prioritário e geração de energia como alternativa 
de prazo mais curto para evitar a reedição do 
ra~lon~e.nto para os próximos anos. 

OSR. MINISTRO VICENTE FIALHO -0 nosso 
entendimento e o dos companheiros do Ministério 
é de que seria muito conveniente que tivéssemos 
aproveitamentos mais distnbuidos ao longo de 
todo o Nordeste. Isso reduziria o custo das gran
des transmissões, propiciando núcleos de .desen
volvimento em diversas regiões do Nordeste. me
nos onerados. Os aproveitamentos localizadoS 
dos afluentes do rio São Francisco, na medida 
do posslvel, o Ministério da ~rigação.julga-os de 
todo convenientes. O Ministério da Irrigação e to
da a sua equipe considera importante que se te
nha um programa alternativo de desenvolvimento 
das pequenas usinas hidroelétrfcas do Nordeste, 

~-um--ãproveitament.o·das barragens do DNOCS. 
,. dã-Codevasf, do DNOS. Em.bora essas barragens 
tenham uma prõdii.Çãõ de energia muito peque
na; de qualquer forma, dentro do quadro gera] 
de enei-gia dO Nordeste seria um a.LiXílio a mais 
na Sõlução das problemas do suprimento de ener
gia da região. Êsse tem sido um assunto -que 
teiif&ftarhbéril discutido com o Ministro das Mi

. Rãs-êEfiergia. S. Ex' vê com slmpatia a dífusiío 
daS~pequenas-u-sinas. 
·--como-eSàbido, o DNOCS do passado, em 

cada b~rragem dessa implantava a usina túdroelé
trl~a. Por volta de 1 O anos atrás, houve uma orien
tação da Eletrobrás, da CHESF; riO sentldó- de 
feç:har essas usinas, as íristltuições e as ddades 
pr6ximàS ficarem recebendo energia do sistema 
noi'T'nal. 

Agora, retoma uma Idéia de que essas usinas 
devam voltar a operar, oferecendo-se, no que for 

possível, o suprimento de energia para projetas 
de irrigação, nas proximidades das grandes barra
gens. Enfim, ser um suprimento adidonal de 
energja para o Nordeste. 

O SR. REAL TOR (Jutahy Magalhães)- Quero, 
Sr. Ministro, agradecer e. ao mesmo tempo, para
benizá-lo, par ter atendido ao requerimento de 
informações que tive oportunidade de encami
nhar, através do Senado, a V. EX' como Ministro 
de lrrigação. 

Outro dia verifiquei a declarâção da imprensa 
-e hoje nãq_digo r(lais, como antigamente dizia, 
que quando sai na imprensa uma declãração de 
aJguém e não há desmentido é porque fol feita 

· mesmo. Acho que isso não _é verdade, porque 
muitas vezes sai aJguma coisa, desmentimos, 
mandamos. carta pedindo a__tetificação e o 6.rgão 
da imprensa ignora aquilo que foi dito pelo inte
ressado. Mas, foi dito pelo Ministro-Chefe da Casa 
Civil que não tinha obrigação de responder aos 
re(jüerlmentos de informação porque não _éra re
giénental nem constitucional. Ele devia estar refe
rindo-se apenas à questão da Cõnstituinte, ~os 
requerimentos de informações da COnstituinte, 
porque no Senado, hoje, um requerimento de 
irú9rmaçâo não é mais indMdual, ê um requeri
mento de informação da Casa; isso decorrente 
de um Projeto de Resolução encaminhado por 
mim à Mesa, aprovado pelo Plenário, que trailsfor
nlQltess~ proje"to num ato de deliberação da. Casa, 
e quando as indagações sio encaminhadas ao 
Ministro para que este responda à Casa, ao Sena
do, e não aos Senadores, individualmente. 

Então, V. Ex', mesmo com um pequeno atraso, 
atendeu - um dos poucos --que é mais uma 
das nossas prerrogativas que não são atendidas 
pelo EXecutivO. Quando solicitamos essas infor
mações foi exatamente pélra termos -cc:iridlções 
de um aperfeiçoamento, uma perspectiva a reS
peito de um determinado assunto, que desejamos 
examinar, estudar, ou para ser estudado ou exami
nado pela Casa e porque desejamos ter conheci
~ento e votarmos de acordo co_m _aquilo que 
conseguimos saber. 

V. EXt me deu uma série de informações que 
haviam sido solicitadas, por isso vou encerrar mi
nha participação, parabenizá-lo por ter atendido, 
esperando que V. Elr tenha êxito na sua missão. 
Nós do_ Nordeste necessitamos muito dessa água 
que temos pouco, mas existe tempo mais do que 
o suficiente, para bem aproveitá-la, Temos muito 
mais água do que a Austrália, que é um país 
exportador muito maior de que nós, prbpot'do
nalmente. Temos muito mais água do que Israel, 
que esta" melhor de situação, proporcionalmente, 
do que nós no Brasa; mas esse bom aproveita
mento depende muito da ação efetiva de V. Ex' 

Para encerrar, wna pergunta a todos os de
poentes que faço: - "Sr. Ministro, quem foi res
ponsável por fazer com que chegássemos a essa 
sitUação de termos que racionar energia no Nor
deste?" 

Porque tínhamos potencial hidráulico para evi
tarmos lsso. T~_tnos potenciais no Nordeste e no 
Norte do P~s para evitar esse racionamento no 
Nordeste? Por que chegamos a ter necessidade 
de fazer esse racionamento? Quais as medidas 
que tomaram isso necessário? 

O SR. MINISTRO VICENTE FlALHO -Sr. Se
nador, no meu entendimento, textos nós somos 
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responsáveis. V. Ex" &abe que e).l sou nq_rt;;l~n~ _ 
e, no met.J entendimento, nós~ nordestinos, cruz8· 
mos Um pouco OS j:)rj!ÇOS, erri fe)~ÇâO 8o~ij)f0ble
mas mais graves da região.- ESsa,_ COr:ni_s~_p .cJ.e 
Inquérito deveria ~er sido_ fo1111ulada há muitos 
anos atrás. EJa chegou com uns 10 a 15 anos 
de atraso. · -~ -

O SR. RE!J\TOR (Jutahy Magalhães) -Per~ 
mhe interromper, apenas para fazer uma retifica~ 
ção? (Assentimento do Orador) - Terpos uma 
ComissãO ·de Inquérito, aqui no Senado, feita há 
1 O ou 15 anos atrás, com wna série de proj~ões 
futuras, com uma série de_ :sugestões apresen~ 
tadas ao ExecutivO, ãpenas ficava nos livros e 
nós temos -4 a 5 volumes a_ respeito diSso. 

O.SR.MINISTRO VICENTE FIALHO...:.. Mas, 
Senador, eu queria_ permissão do Se. Presidente 
da Comissão e dos srs._ Sen~dores, para _dar uma 
palavra, mais <:orno nordestir1o ·élo· que: COfOó]~i.:
nistro._.A minha palavra aqui não seria c:omô-PaJa~ 
vra do Governo. Se: a Corp~~9 me permitir; eu· 
preferiria dar um_ depoimento,,s::Qmo c_i_dl:ld~q Q9rM 
destino. No meu entendimento, nós, _QS -nórdes~ 
tinos, temos cruzadoS os_ bias:Os Có,P relciçãO aOs 
noss.os grandes problemas. O problema do s'4-Pri
mento de energia do Nordeste, cp_r:no todos ~e
mos, é uma mat:éria da maior relevância. O Nor· 
deste tem !,una gr~de -~eprese·ntaÇãõ no- Con
gresso. A _ _r:epresentação do Nqr@_~~. no Con
gresso, se situa em termos de 45% doS pãrlameri~ 
tares. Dentro de uma visão d~_.QU~dro, esse 
grupo parlamentar, reunido, teria cOiidição de ter' 
feito sobre oS Governos. sobre o_ Exeçutivo, uma 
pressão para a solução. dess.e Pf9Plema ·ao longo 
do tempo. Acho que outras regiões do Pa):; OO!lse
guiram, Pressionaram e consegUiram resolver os· 
seus problemas de suprimento de energia. _ 

Acho também, particularme_nte com rel11ção ao 
programa de irrigação do Na~:d~st~-:oPseM~ão 
que, 'com ~ devida permissão de V. ~,vou fazer 
na qualidade de c:earense, ~e nordestino, e não 
na condição de Ministro-que tocfos_nóS_norQ~ 
tinos temos a consciência dçt que é_ ~ irrfgaÇãó 
para o Nordeste, sem irrigação, hão há fUtiJ.i-0 
para o Nordeste, não há uma _agricultura viável 
no Nordeste .. Nãoo_ é possível um agricultor nor
destino fazer investimentos, para modernizar a sua 
propriedade, a não ser que ele d[Sponha de áuga 
para irrigação. Q_ investimtnto feito na proprie
dade nordestina, sem água e Seni. irrigaçãO,- é 
um 'investimento de alto risco, que nãO assegura 
o retomo do capital. No entanto, tOdos riós nol" 
destinos estamos hoje con~cien~s de qu~. a 
exemplo do que está acontecendo_ ~m vári95 Ou· 
tros.países com regiões sembéri_Q.as, comó Chi !la, 
Índia, Paquistão, Israel, Estados Unidos, com irri~ 
gação~ podem~se transformar de uma região de-
primida como a nossa, em uma reQ:ião rica e 
produtiva. Temos, nas nossas mãos, a capaddade 
de sermos ricos. Mas temos feitO poucO por isso. 
No caso do programa de'irrigaçáo do Nordeste, 
- quero pedir a pennissão de V. EX' Para mani
festar o meu pensamento pessoal - ac::ho que 
deveria ser um tema mais discytido pelos parla~ 
menta_r~s nordestinos. Entendemos_que-a !rfiga~ 
çáo do Nordeste.deve ser_wn processo. O Govei'
no do Presidente Samey está ~nd() o mérito de 
despertar a Nação e, partic-ularmente, a região 
Nordeste para a importância da agricultura irriga
da para a região. Mas o que será func:lamental 
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para o NC?rdeste será a co_ntinuidade de um pro
cesSOperinãn.ente de busca de ampliação da agri~ 
cultura irrl9ada em toda a extenslo do Nordeste. 
E-a írri.plementaçiio desse processo envolve recur· 
·s-os· hUmanos, recursos financeiros, recursos 
energéticos- qUe aqui estamos hoje discutindo 
-envolve mudanÇa de mentalidade das classes 
ernj)têSãtiais, dos agricultores, da classe dirigente 
pof'atica. E pensamos que, à semelhança do que 
está have~do hoje com relação à energia , seria 
m_uJt9: _conveniente também se fazer um debate, 
o nli1is amplo poSsfvel;--a fes-pE!íto da Irrigação. 
Por que é que não· se fãz lnigaçâo há mais tempo 
? Esses perímetros públicos que estão aí, muitos 
d~é_s funcionarido ainda em condlçoes prec6rias, 
qual é a melhor solução para--esses perimetros 
t.õd.OS? Qual é o sistema que está sendo adotado 
nos Estados (!nfdos. Quof é o sistema que está 
sendo adotado na Espanha? 

Posso aquf dar o meu testemunho de que af~ 
guns desses projetos foram implementados den~ 
tro de slSttrriátfcas qt..ie·não foram muito em con
cordância com as nossas condições nordestinas, 
mas em função de- umã teciiOJOgía irripOrtada. 
Então, ã Semelhança do que hoje está sendo feito 
com a energia, eu, como nordestino, acho que 
o Congresso Nacional devia também fazer uma 
-ampla investigação, um amplo debate relativa~ 
mente à irrigaç&o do Nordeste. 

t o meu pensamento, perdoem-me. Eu tam
bém sou nordestino: acho que essa carapuça cai 
em c::ima de mim, também. Acho que somos res~ 
ponsáveis pelos nossos problemas no Nordeste. 
A nossa participação tem sido pequena, temos 
cruzado- muito os braços e temos olhado os nos~ 
soS j)rODleffiM Ina.is graveS com atenção menor 
do que a necessária. Mas, a minha esperança 
é de que essas coisas estao mudando e nessa 
Comissão de Inquérito sobre a energfa no Nor
deste, estou confiante de que ela irá fundo no 
problema, indicando as soluções para que, no 
futuro, n6o tenhamos mals problemas de supri~ 
mento ~e energia. 

Eu pediria que esse mesmo trabalho fosse feito 
a fundo no setor da irrigação, que é para o Nor
déSte tão ou mais importante do que o setor de 
energia. V. EX"' sabem, conhecem hoje que não 
adianta fazer s6 a industrieJlzação do Nordeste. 
O modeto da industriafíza_.s:.!io, que fof o modelo 
inidal da Sudene, principalmente, nós todos, nor
destinos, sabemos que ele deu uma grande conM 
tribuição, mas não for capaz de resolver os nossos 
problemas. ContinUamos pobres, continuamos 
com ·a misE:ria no campo e nao é possível levan
tannos a cabeça, enquanto, de 4 em 4 anos, tiver~ 
mos ce:rt-1!1 de_ I müM.o de flagelados no Nordeste. 

Enquanto não dermos uma maior estabilidade 
à agriCultUra -do_ Nordeste, através da írrigação, 
oferecendo empregos estáveis e bem-remunera
dos a esses homens do campo do Nordeste, não 
vamos resolver os problemas da cidade, porque 
essa r'núftfdão do campo irá, crescentemente, pa
ra as cidades, agravar os problemas urbanos e 
aument!if a pobreza nos grandes centros urbanos 
nordestinos. 

O SR. REL'ITOR (Jutahy Magalhães)- Agra
_d_gço a V. Ex' essa manifestação nordestina. Esse 
farnbém é o pensamento que tenho. Acho que 
h6s- sOrrios resf)bilsáVeis, toda a ban~da do Nor~ 
deste. Porque, multas vezes, nós costumamos 
aplaudir aquilo que é prOmetido e nã.o cobramos 

o_s re$ult,;:tdos. Nós prestamos a nossa solidarie
dade, por antedpação, depois, _esquecemo~, d~ 
ver os resvltados. 

Nós temos; nesta Constituinte, um exemplo: 
pessoalmente, tive a oportunid~de c:ig _apresentar 
e lutar por uma emenda que propunha 3% _dO 
orçamento da Uni~o, para ser aplicado no~ proje
tas _de irrigação, nos projetas hídricos do 1'19,1;
deste. Então, o perce'ntual era para servir apenas 
como_ base de discussão. _Acho,~ como y, ~,.!J,_ue 
o problema de água no Nordeste é fundam_~qtal 
para nós. Eritãõ, nós deveríamos ter, durante,_pelo 
menos 20 anos_ -_,q~e era a (:Jroposta também 
para servir de debate :- aqueles re_cur$os Qís;a
ment.ários assegurados para um prOjeto Sétió e 
essa continuidade, de que V. E:xt fala, 9e recursos 
para implementação de uro_ programa séflO _ Qç 
aproveitamento de água no N"ordeste. _ _ 

Mas, um Governo nprd~stino, uma ban_c:ada 
nordestina, em uma Comissão onde a ban!:aóa 
nordestina era forte, vimos o argumento de CII:Ie 
não deverí<mJOS víncuiar, prevalecer, nenhum re-
ÇW"SO orçarqentário. . 

E. V. EX' não sabe a luta que tem sido,.Parà 
v_erm_os__~e cons~guimos manter_ aqueles 2~_,gy_e 
ainda constam do ai)teprojeto para a região NOrte 
e Nord~ste. É_ que nós fomos buscar aliados n_~;t 
região Norte, para termos núffiero suficiente, 'pa'ra 
tentarmos manter pelo menos esses 2%, para 
melhorar essa área do Norte e Nordeste. 

Mas' veja V. ~ qUe- não é tão fácil. Estamos 
em um GoVerno nordestino, com muitos MJriiS--
1Ios nordestinos, com a liderança do GovemQ.do 
Nordeste, e nós não conseguimos Otl! recu(S9S 
necessários para a implementação de um progra
ma hídrico, no Nordeste, durante esses 20 anos 
pelo menos. --

Se is$0 não <:on~r na Constituição, será aquela 
luta constante do dia-a~dia que nós, do Nordé.ste, 
temos, para ver se conseguimos diminuir isse 
prejulzo regional, que a cada 4 anos, a cada_çl_çjs 
anos, as bancadas do Nordeste desfilarem J2~los 
microfones da Câmara' e do Senado, chorando 
suas mágoas, chorando seus mortos, seja n~-,--mO. 
mento ·de se_ca, seja nos momentos das jn__l,l_l)

daçôes. 
E nós não_temos_es_ses recursos progrã.m~çlos, 

estipulados, na Constituição, para não sereri\-des
viados. E isso; com o- Governo nordestino~-~e 
nós temos! 

Nós temos culpa, porque, talvez. nós não sa1ha
mos nos unir para lutarmos em defesa da,q~ilo 
que nós sentimos necessidade no nosso dia~ª=_di~; 
talvez, nós não saibamos reclamar, como Qgai)~ 
cho, por exemplo sabe: vai para as estradas, fi~a 
as inesmas, e consegue o que quer. Nós, ~:&vez, 
não saibamos_ reclamar aquUo q1.1e nós temQs_c;liM 
reito. Talvez, nQs, por temperamento, até PeiQs 
problemas do nosso clima, razões climáticas, JJQs 
nos submetamos mais facilmente às deterniiria~ 
ções governamentais. Nós nos reunimos naS,l2rà~ 
ças., para aplaudir o Governo que chega, ~ __ nÇ>s 
ficarilos então, dando a nossa soliclariedade _ante
cipada, a todos os Governos que chegam, -~~ ~ 

O No_rdeste precisava, realmente, saber re&fn~ 
dlcar melhor, a começar p·ór nós, da bancada 
do Norcleste, para que nós possamos lutar pelos 
intereSses dª nossa região, V. ~ tem razãQ;jips 
temos culpa. Nós temos culpa, porque nãoJUkt
mos o suficiente. Mas nós tínhamos_ a esperança 
e a certeza de que, neste Governo nordestino, 
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nós tivéssemos aquilo que nunca tivemos, que 
rosse, realmente, a redenção do Nordeste. Mas, 
existem os dados numéricos e- nós pecamos por 
falta de dados estatísticos no BrasiL mas, os dados 
que aí estão da estatfstica do próprio Governo 
demonstram que os recursos alocados para a 
região do Nordeste, nesses úhimos anos, não fo
ram superiores aos recursoS alocados para o Nor-
deste _no periodo anterior. ___ _ 

Tem projetes corno· esse da irrigação; se nós 
irrigássemos um milhão de hectares, nós teria
mos dado um passo gigantesco nessa região. 
Mas, no somatório, nós não temos essas vanta
gens todas. 

Acho que o apelo de V. Ex' cai bem. Somos 
poucos aqui presentes, mas tem aqui o Presidente 
da nossa Comissão, Senador José Agripino, que 
tem feho parte desse grupo do Nordeste, neSsa 
tentativa de arregimentação de wn grupo nordes
tino, para reivindicar em favor da região._~siá fne
lhorandol O grupo está começando a fazer reivin
dicações melhores; mas, ainda, sem aquela força 
necessária. Precisa-se esquecer um pouco de 
aplaudir; predsa-se reivindicar, mas, não s_e p~ 
cisa vaiar, porém nãO pode ficar aplaudindo, por 
antecipação. Nós agradecemos as promessas e 
aí se esquecem de concretizá-la. Por isso, eu o 
parabenizo, mais uma vez. V. Ex' foi multo sincero, 
no seu depoimento, qwe certamente será útil para 
nós, até naqueles dados, pois nós vamos ter que 
fazer uma comparação, porque V.- Ex' diz que 
somente 20 ou 25% da produção de Itaparica 
seriam suficientes para a geração de energia e 
para o programa de irrigação. A informação de 
outras áreas do setor energético é de que na pro
d,ução de Itaparica, 2 mil e 500 "rnegawatts Seriam 
necessários para a irrigação. Então, são informa
ções um pouco conflitantes, que nóS teremos que 
examinar, quando fonnos fazer o relatório. 

Admito que V. Ex' tenha razão, pelos dados 
que nós já tivemos oportunidade de verificar. Acho 
que os dados mais certos são esses que V. Ex' 
apresentou aqui, pela sinceridade com que V. EX' 
expôs aquilo que julga que seja o certo. E a sinceri· 
dade com que V. EX' falou, como nordestino, mais 
até de que como Ministro, permita-me que lhe 
dê os parabéns, mas, não aquele aplauso por 
antecipação, mas, o desejo de lhe aplaudir multo, 
no momento em que V. Ex' conseguir reaHzar 
esse sonho do Nordeste, que é esse projeto de 
irrigação. Porque, como V. Ex' declara na resposta 
que me concedeu, esse sonho pode ser realizado. 
Está Um pouco atraSãàõ, rriãs poderá ser reaJi
zado e há condições para, nos 4 anos próximos, 
nós chegarmos a 1 milhão de hectares. ~uito 
obrigado a V. Ex!' -

O SR. MINISTRO VICENTE FIAUiO .c::sr.l're
sidente, com relação ao consumo de energia, al
guns profissionais do setor de enerQia calculam 
o consumo necessário de energia nos projetas 
de irrigação, considerando que toda a área iniga~ 
da estivesse irrigando o tempo todo, o que não 
ocorre. Um perimetro, como por exemplo, o perí
metro de Petrolina e Juazeiro da Bahla, onde nós 
já temos 70 mil hectares inig8dos, cerCa de 1/3 
irriga, em cada momento. Existem áreas que es
tão sendo tratadas para iniciar uma cultura, exis
tem áreas que estão na fase de colheita, e nin
guém consegue, num perímetro de 70 mil hecta
res, trabalhar, exatamente, os 70 mil_}lec!_are~. _De 
fonna que, esse elemento que nós aqui trouxe-
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mos_é um elemento factual; é um elemento. com 
b_ase _na experiência que nós tem()s na Codevasf, 
DNOCS e DNOS, em função dã área irrigada, 
consumo fact1ial de -energia, levando _e!!l_ conta 

-esse 8spe_cto de que, em parte nénhunla do mun~ 
®._se tem_P.,J_m projeto de 10 mil hectares e se 
está, pennanentemente, durante_ o ano inteiro, irri
g~-~~ _:~s_ lO mil_ hectares. Um outro aspecto 
é que, com relação ao Governo ao qual eu estou 
servindo - o _do Presidente José Samey- real
mente, o.Governo do Pre_sldente José ~an:-_ey tem 

-le.Yado alQuns PrõbJemãS fundamentais para o 
Nordeste. QuantO ao problema da energ_ia, V. ~ 
p8rticipa~am. recentemente, desse momento de 
de__císãO do Governo. ú Governo deu _os recursos 
para se tocar Xing6 e faZer a linha de transmissão 
auxiliar de Tucuruí para o Maranhão, resolvendo 
o problema do sistema energético do Nordeste. 
.Como o Çioverno_ terri dado prioridade, junto ao 
Banco MundiaJ, para o financiamento_ de Itaparica 
- para as obras complementares de ltaparica 
-e_ tem repassado recursó_s para isto. _Com rela-
ção ao progratnã de irrigaÇão, o Presidente tem 
Sido cuidadOso em não permitir que faltem recur
sos para esse programa. ~ -~ste ano, aos noyos 
GoveiTiadores do Noideste nós já __ con~oiarnos 

_ 2 bilhões ·_.e ·30Q- m_ifhCiês "de _ciuzadoS, p~ri que 
-os GOvemaaoreS dO Nordeste uillizem essa mão
de-obra na emergência da construção de em· 
preendimentos_definitivos, empreendimentos que 
venham a se incorporar ao programa de irrigação 
de cada Estado. A j:lartk da segunda quinzena 
de agosto, vários projetas de irrigação, feitos, agO-
rci, já nessa emergência, começamo a entr~ em 

__ funcionamento, produZindo uma significativa sa
·- _{ra"_de feijã._o_ em plena se.ca. Além desses 2 bilhões 
=_g_JQQ_ rriilhóes que_ estamos repassando_ para os 

Estados e mediante convênio - e, aí, é bom 
__ que se__-diga que nós -estamos, também, traba
lhando com os EStadoS nordestinOs, para que 

-Cada_EStàdo e18DOI-i_ O seu- programa estadual 
de irrigação; para que cada Estado _tenha a sua 

. política estadual de_ Irrigação. E que esse plano 
estadual de irrigação seja feito com a equipe do 
próprio Estado; que não seja aquela coisa de nós 

_ _contratarmos um plano, com empresa espeda
lizada, recebendo aquele enorme volume_ de papel 

-~-e~-rio final,-aqunosedlssip8. Nós éStàrnos traba· 
lhando com_osJJoveriladores, no sentido de que 
cada um elabore_o_seu plano estadual de irriga
I Reclamation, _através __ do_ quC!l mantemos, p_er-

-- iiianentemente, uma éQuiPe de ãltoS especialis
Ü'I_s_,_ero inigação,.do Bul:'eau Reclamation, colo
camos eSSe- pessoal à disposição dos Estados, 

__ de_forma que cada Estado conheça as suas poten~ 
-dalidades, veja onde _é mais víável implantar, num 
c:urt,o prazo, um programa de irrigação, e estamos 
re:pas~ndo os reç~sos, para que os EStados do 
Nordeste se engajem nesse processo. Afora esses 

__ r_e_c;_~.gsos repassados- difetamente para os Esta
-aOs,__ãtraVéS_do DNOCS, do DNOSe âa Codevasf, 
estauJos~ ap_D~ndo_Fe~ca de_~8-óilh5es de cruza

-dos,-ileste ano, no Nordeste, em termos de recur
sos hídricos e irrigação que totalizam um investi
mento de cerca de 1 O bilhQes de Cruzados no 
PrOgrama ·de-Oinigã:ção dO N6fdeSte. -

Encerro, aqui, agradecendo a oportunidade 
desse" ehcontro. ---

OSR ~I[)EMTE (.José 6srlpino)...:: êõm 
a Palavra, O nobre Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO-Sr. Presidente José Agri
pino Maia,-sr. Reiator Jutahy Magalhães, Sr. Minis~ 
tro Vicente Fialho, eu, evidentemente, já aprendi 
multo _çom a explanação de V. Ex' E; quanto às 
indagações do Senador-Relator, tive a impressão 
de que, como quase todos os Parlamentares, eu 
sabia alguma coisa de irrigação multo no pelo, 
muito na superfície. Vi os programas de irrigação 
dos Estados Unidos - eu era um curioso -, 
vi o de Israel. Mas, nunca havia me envolvido 

- assim tão diretamente de ficar pisando no solo, 
pegando naqueles canos, fazendo aqueles bom
beamentos, medindo aquela quantidade de ener
gia necessária para um programa, que parece 
insignificante, de determinadas áreas. Tenho um 
amigo, que_ é um desses apaixonados, desse_s fa
náticos, pelos desafios que se lhe propõe. E esse 
rapaz, às suas próprias custas, estava tentando 
implantar seis pjyôs centrais de irrigação, numa 
área de 480 hectares. Fui ver aquilo de perto: 
480 hectares, mais ou menos, 500 hectares. era 
a área plana que ele tinha. O círculo de cada 
pivô central deixava aqueles vazios. Realmente, 
debaixo da irrigação, ele tinha s6 480 ou 478 
hectares. Isso parece muito pequeno e multo dis
tante de 1 milhão, de 400 ·mil. Mas de1,1 para me 
ç_hamar a atenção de como é complicado, para 
se fazei" coisa tão simples, como se produzir uma 
espiQa de milho ou um capucho de algodão. Hoje, 
para se implantar um sistema de irrigação com 
-_pivô central, toda a tecnologia dos conhecimentos 
modernos são chamados; todo o conhecimento 
e a técnica são necessários para que a coisa fun
cione. Sei, Ministro, que é muito complicado e 
caro esse negócio de irrigação, principalmente, 
caro. Um programa de 480 ou 500 hectares vai 
absorver recursos da ordem de 40 ou 50 milhões 
de_cruzados para ser Implantado. Isso quase que 
foge à capacidade do empresário nordestino, do 
fazendeiro nor:destino. 

Então, a primeira coisa que me chamou a aten
ção foi: por que só 20% para o Governo? Por 
que apenas 20% dessa área serão feitas pelo Go
-verno? Por que não mais? Por que nio, por exem
plo, cinqüenta pata a iniciativa privada e dnqüenta 
para as obras governamentais? 

Penso, Sr. Ministro, que somos multo pobres, 
principalmente nós, nordestinos. Esses recursos 
que os bancos estão pondo à disposição do Proi
ne são muito caros. Correção plena é totalmente 
impossfvel de ser atendida para a maior parte 
de nós, nordestinos. 

Vou finalizar estas perguntas, Sr. Ministro. Eu 
s6 quiria fazer duas indagações. mais para o meu 
conhecimento. Sei que o Relator é um homem 

- que já se aprofundou demais no assunto. 
A primeira indagação é a seguinte: por que 

essa área vai ficar limitada, para as obras públicas, 
apenas em 20%? Por que não 50 e 50? 

A outra pergunta era a respeJto da água. Já 
existe um código de águas para os programas 
de irrigação? Quem é que vai distribuir, manejar, 
cobrar? Essa água é gratuita? Essa ágúa é regula
mentada, é regulada? Como é que isso vai funcio
nar? Não vejo nada ainda, no Brasil. E ós_~Qãntes 
que conheço também não sabem. EStão apa
nhando a_água que passa em frente de suas áreas 
e- vãÕ jogaiido nos seus solos, como se aquilo 
nOO tivesse nenhum custo. Tenho a impressão 

· de que, a méâio prazo, nãO a longo prazo, quando 
a irrigação se completar, em toda uma área, tem 
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que haver_wna regulamentação rigorosa, por que, 
senão, vai faltar água, O c:ons_umo de água nas 
áreas ligadas é surpreendentemente grande, pelo 
menos para mim o foi. 

Sr. Ministro, essas são a.s duas perguntas que 
eu gostaria de fazer~lhe no momento em que 
agradeço a exposição._ 

JY\as, Ministro Fialho, desde o primeiro mOmen
to, quando V. f:x'1 foi escolhldo para o Ministério 
da Irrigação, eu sabia que era um desafio que 
V .. Ex' estava assurj:lindo. Conhed a sua vida e 
a sua história e nunc_a me dei?Cei _enganar, me 
iludir pela .simplicidade aparente de V. EX' Eu Sabia 
que, debaixo desta simplicidade, desta quase hu
mildade .de _nordestino, havia uma têmpora muito 
bem formada, de homem capaz de assumir todos 
os desafios, desde .o primeiro momento, apesar 
de estçsr querendo cair no pecado, que o nosso 
Relator combinou, de querer aplaudir antes da 
obra realizada. Dei todo o rn~u aplauso e todo 
o meu apoio à escolha que _o Presidente José 
Sameyfez, quando indicou V. Ex!' para o Ministério 
da Irrigação. Tenho ce_rteza de que st_ exjste algum 
homem capaz de tocar esta obra a bom termo, 
o Presidente José Samey acertou coín o 'homéffi. 

Depois dessas palavras encerro a minha paftlci~ 
pação, nesta tarde, em que aprendemos muito, 
querendo apenas perguntar, por que o Governo 
ou o programa de irrigação dos mil hectares não 
assumiu 50% para o Governo e 50% para o parti~ 
cular? 

Segundo, o que já _foi fe"íto, o que está ~ndo 
feito, preparado sobre o uso das águas no projeto 
de inigação? Muito obrigado. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - Sena
dor, com relação à participação do Governo a 
irrigação, em tomo de 20% nos projetas públicos 
a irrigação privada cus_ta__ da ordem de 2 mil 
dólareS; por hectares, sendo em tomo de 1 _mil 
e 500..dólares os equipamentos, o serviço de des-.: -
matamento, a parte do_ _agricultor; e cerca de 
500 dólares a parte de infra-estrutura coje_tiVa que 
é oferec:id@, pelo Governo, em termos de eletrifi~ 
cação rural, treinamento de recursos humanos 
e pesquisas agrícolas, ~lizando, assim, na inicia~ 
tiva, naquela parte da irrigação, que é feita pela 
iniciativa privada, em tomo de 2 mil dólares por 
hectare. A ürigação pública, aquela dos períme
tros públicos custa de 6 a 1 O- inil dólares por 
hectares, porque ela envolve desapropriação de 
terra, condições de habitação, condição de equi.:. 
pamentos comunítárfos, preparação do agricuJ~ 
tor. E ainda ri1ais, ao longo do tempo, o Governo 
tem que, durante um período prolongado, dar 
assistência permanente para esses agricultores 
dos projetas públicos, para que elets, se emancí~ 
pern. Agora é que estamos em~l}ç:!p~ndo_ os pri~ 
meiros projetas de frrigação da CODEVASP e do 
DNocs.--.AJguns projetes passaram mais de 20 
anos consumindo recursos-do Governo para lim~ 
par os canais, para recuperar os equipamentos 
de irrigação, para recuperar a cooperativa dos 
irrigantes, porque, os irrigantes não respondiam. 
O custo do perímetro público é muito elevado. 
Não podemos prescindir do perímetro público 
do Nordeste, porque como agricultw'a do Nor~ 
deste, na sua maior parte, é feita de forma primi~ 
tiva. esses perúnetros públicos têm o objetivo de 
se constituírem num efeito de demonstração, 
efeito educativo, apoio aos agricultores da inicia~ 

tiva privada, que estão em tomo desses projetas, 
e que podem usuf~ir_ das instalações daquele 
projeto público. De forma que, não podemos 
prescindir clesses projetas, mas também não po
demos avançar em demasia, porque o custo des
ses projetas_ é elev.a.àO n~ -implantação e é elevado 
na manutenção. 

Quanto à irrigação privada, nós já temos, no 
BrasJ1, exemplos extraordinarios. A irrigação priva
da, aqui no Centro-SuL funcicma de forma extraor~ 
dináriamente bem. Ontem mesmo, estivemos na 
cidade de G~ai@, aq~,~.i no Estado de São Pau_lo, 
município relativamente novO - Guaíra e Barr_e-
tos são dois M.unic;fpios na Região do Rio Pardo, 
às margens do rio Orande, rio EStado de São 
Pau1o -em cincq anOs, eles irrigaram, ou melhor, 
a iniciativa privada irrigou 20.000 hectares, _Para 
V._ ~ ter uma id~~. ~--é mais do q!J-e o DNOÇS 
fez em seterita, anos, em todo o NorÇieste. V. Ex
veja a comparação_ da __ força da in!ciatiVa priVada, 
d;;t Capacidade de exeCutar da i~çiativa privada, 
qUarido comparada com Govemo. O custo taro~ 
bém é baixfssimo. V. Ex' visita os projetas de irriga
ção de tiuaira, qUe sãó "i"n.uitos, muitos e muitoS,, 
vê tudo_muito simples. "É uma éasirihã de bomba, 
fá na- niargem dO rio, onde está o equipamento 
de bombeamanto e o pivô central, alí a pequena 
distância, e são centE;oas .e.- centen~S de, eqUipa
mentos do pivô c~traJ. 

O $R. JOÃO LOBO-- EU~ acho" que é verd~de isso: que·_y.C: ~ está--dJZeildqr A in~cia~vã privada 
tem a capaddade de fazer mais barato, tarvez 
de fazer até melhor do que o Governo. O a-overflo 
nãO- se tem mostraâo eficien~e com9 ~mpresârío 
e como construtOr. -, - -· 

EU estava com o enfoque p_~ra o Nórdeste, eSta~ 
va exatamente COilJ a men~yoltad,a PaTa o prObfe~ 
ma do Nqrdeste, da irrl_gação desses 400 rriiffiec
tares no Nordeste, neSte inühaQ de hectareS ciue 
é a meta do _I?residente Samey. -- --- -

Ministro, acho que Guaíra faz, o Rio Oranae 
do Sul f;u. muitos Estados brasilei_ros estão fazen
do na iniciativa-privada, estes prOjetas-de irrigação 
por preços muitos menores dp ,que_ o do Governo. 

_O qúe o Q'"óVemd-cbnSegüe fazer? Simplesmente, 
Minls:tro-'----ª-cho qt,J.e é tão pequena essa diferença 
se levado_no cômputo geral das despesas deste 
Governo cOffi oUfr{!S C!oiSãs em: outras áreas. que 
ele podia s6 discordar de v. Ex' ae que o empre~ 
sáriO nordéstino arca çom o ônus desses custOs 
do Nordeste. Ora V. ~ Vi:üá a· Nordeste· absolVe 
11% dos recursos do Banco do Bras_ü! Sonlente 
11% ! Dos recursos -que o Banco do Brasil adrrli
nistra, em todO o Teirit6_riQ$ Nacional, ao NordeSte 
são destinados som.ente 11% . Mas o Rio Grilride 
do Sul.._ só_ o Rio Graride do Sul absorve 22% 
dos recursos do Banco do Br~il~ - - - · · 

Sei que não, poderiam ser feitas para o Pais 
todo, para a área total deste País. Ministro, penso 
que justiça é trãtar deSigualmente os desigu<lis. 
Se ficamosratrâs-;-se não temos capacidade flllan
ceira, económica, temos que ser subsidiados, por~ 
que senãõ não chegaremos lá, não encurtaremos 
a diferença entre os dois pólos. Os ricos cada 
vez enriquecem mais. 

O "rnéi..f ponto ·de vista eia exatamente sobre 
este asPecto: -sei que tudo isso que V. & falou 
ê verdade. O empresário particular faz mais efi~ 
c:ientemente. Acontece que o empresário nordes
tino não tem capacidade de fazer. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - Sena-. 
dor, eu não tenho capacidade de fazer. Acho que 
o empresário nordestlrio tem capacidade econó
mica e técniça. EcoDômic:a, porque o Governo 
já está c.onc~dendo financiamentos, e agora, nes~ 
te momento, _estã s~nçlo anal_isado pelo Ministro 
da Fazenda uma prOposta de beneficio para a 
Irrigação no Nor~este, Não é subsidio, é uma pro
posta de incentivo. O Pr_esidente está preãcupaâO " 
e' acha que deve ser_ dado um incentivo ao agri
cu1tor-âo Nordeste que está se iniciando n"eS.sa 
técnica. 

O SR. jQÃÜ~ÜBÃO- bs meus amigos nor
destinos, que iniciaram programas de irrigação, 
pararam. Os -projetas estão, parados porque eles 
não estão c:onsegyindo vislumbrar futuro em pa
gar a correção piem!! para fazer um projeto de 
irrigação. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO -V. Ex' 
sabe a experiência decorrente do exercido dessa 
função atual. Tem os percorrido o ,Brasil iilieiro 
e i:oinO Sou um agricultor também, olho não só 
oom os olhos do setor público, rrias olho tan1bém 
oom os olhos de um agricultor. A liTigaÇão, quan
do feita-tecni_c_am~nt~. paga a correção monetária. 
Embora adianto aqui, que o Presidente está preo
cupado -em encontrar Uma solução, não de subsí
dio, mas uma solução de apoio ao inigante do 
Nordeste. 

Mas, mesmo que não tenhamos um beneficio 
diferenciado, se o agrict.iltor nordestino trabalhar 
com técnica, ele tem rendimentos com a iniga~ 
ção. -

O Senador José Agrí_pino,_ ~á n~ Estado dele, 
tem várias experiências. No Estado do Rio Gl'aride 
do Norte tem o c::aso da Maisa .. A M~ísa ap~nhou 
dinheiro com correção plena e está éPllpliando 
o seu proJeto e está c::om. grande retomo econô
mi~O:Tanto está com gra!l_de ~eterno económico 
que, já tem 1.500 hectares no Rio Grande do 
Norte e está Partindo, agora, para -um projeto de 
cerca de 1.000 hectares no Cearf\_1 -~a_ Serra __ da 
lbiapaba. 

Temos a Finobrasa que está produzindo algo
dão com alta produtividade e alta rentabilidade. 
Temos o S8iníCom, que está prodwíndo melão 
e frutas com alta produtividade. Estou cftaildo 
aqui alguns exemplos que são familiares nossos, 
porque existem centenas de outros ex:emplos de 
agricultores bem~sucedidos com a_ irrigação no 
Nordeste. 

É bem verdade que a irrigação é mais exigente, -
agricultura irrigada é urna agricultura que exige 
maiores insumos tecnológfcos e, portanto, eia é 
maJs exigente. Além do mais, você não pode ficar 
no meio do cammho; ou você completa os insu~ 
mos tecnológicos ou não será bem-sucedido, ou 
se fecha o ciclo com todos os inst.qnos tecnolér 
gicos modernos na irrigação - com bem V. & · 
lembrou aqui - ou, então, não será bem~suCe~ 
elido. 

A tarefa gigantesca que temos a cumprir no 
Nordeste é uma tarefa de conscientlzação de to
dos as·camadã.s sociais do Nordeste para irriga~ 
ção: É uma tarefa de treinamento de recursos 
humanos. E já estamos trabàlhando nesse senti
do, com todas as universidades nordestinas, no 
treinamento de recursos humanos. 

É exatamente por isso que solicitei a V, Ex", 
que fazem parte desta Comissão Parlamentar, que 
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procurem, se for possível, uma ComiSsão seme
lhante para a área da irrigação no Nordeste, para 
que tudo seja debatido sobre o assunto. Seria 
uma oportunidade de virem -aqui esp-E:dalistas. 

Tive-a oportunidade de ver aqu~ nesta Comis
são Parlamentar de Inquérito sobre Energia, que 
vieram os maiores especialistas_ e_m energia do 
Pais. Nesta Comissão sobre a irrigação passariam 
os mais entendidos em irrigação no Brasil, haveria 
a oportunidade de se debater item por item. 

Enfim, o que sentimos_ que consiste no maior 
obstáculo à ampliação da agricultura irrigada no 
Nordeste é exatamente uma discussão maiS -am
pla so~~-~-I~gisl~ção. Por exemplo, sei que, V. 
Ex' homem público, também, como eu, é um-
agricultor. E sei que ao níVel de agricultura do 
Nordeste, V. Ex" é um bom agricultor, mas não 
foi ainda tocado por aquela chama da agricultura 
irrigada, que faz com que o centro-Oeste_esteja 
se transformando, do dia para a noite. Estive Com 
agrtcultores do Centro-Oeste, que têm dois mil 
hectares de terra, e já estão _cultivando 1.200 hec
tares, fui para a inauguração de um pivô central 
na propriedade desse agricultor, um pivô central 
de cem hectares. E ele, diss_ertando sobre sua 
propriedade, toda de solo bom, perguntei sobre 
os restantes 1.200 ha, o Sr. não vai cultivar no 
sequeiro, aproveitando o maquinário que o Sr. 
já tem? Ele me respondeu que não, dizendo que 
não ia acre_s_cer a sua agricultura em sequeiro 
mais um milímetro, _enquanto toda a minha área, 
atualmente plantada, não estiver irrigada. Disse-
me ele, um homem de_ Santa Catarina, que tem 
propriedade em Luziânia. Durante dois anos usei 
todas as tecnologias modernas aqui e perdi. Que
ro usar todos os insumos tecnológicos, mas quero 
ter a segurança da safra, e só posso tê--la com
a irrigação: 

Ora, um homem agricultor de- Santa Catarina, 
de uma região altamente desenvolvida em agri
cultura, um homem com uma propriedade aqui, 
se_ele está partindo para isso -é porque é _um 
negócio rentável. Quer-dizer, a agricultura Irrigada 
é um empreendimento rentável para o agricultor. 
Do que nós nordestinos estamos carecendo é 
discutirmos mais, trocarmos mi!ds idéias sobre 
irrigação, discutirmos mals todas os aspectos re
lacionados à [rrlgação e de enganjarmos os ESta~
dos, o que aliás já está sendo feito, todos os gover
nos dos Estados já estão se engajando no progra
ma de irrigação do Nordeste, mas precisamos 
engajar os prefeitos, os empresáriOs. Parece-Ine 
que o novo Ministro do Interior, que é nosso amigo 
comum, que é também um agricultor, um agri
cultor irrigante, é um dos maiores entusiastas da 
irrigação. Estou certo que ele vai aumentar o en
volvimento da Sudene, das instih.iiçOes dO seu 
Ministérios, nesse esforçO da irrigação do Nor
deste. Porque isso tem que ser um processo com 
a participação de todos. 

Como V. Ex' lembrou muito bem, para se colo
car um pivô central usam-se todas as técnicas. 
t: uma coisa muito simples. Mas, todas as técnicas 
modernas têm que ser utilizadas de forma correta. 
Com a irrigação passa-se- à produção de arroz, 
de 1 ,.5 toneladas por hectares a média nacional 
-para 5 toneladas por ha. Passa-se à produção 
de feijão de sequeiro, cuja média nacional é de 
600 quilos por hectare, pãra -1800 (rUilos por hec
tare. Multiplica-se por três ou mais do que três, 
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mas tem-se uma faixa de colocação de insumos 
tecnológicos o que, realmente, é indispensável. 

De forma, Senador, que, no meu entendimento, 
o ciue Precisarrios é discutir mais a !rrigação. O 
Senador é um agricultor inigante, e pelo que te
nho sabido, muito bem sucec:tido, conseguindo 
alta rentabilidade na irrigação de melão no Rio 
Grande do Norte. Já ·está ampliando sua produ
ção. É uma coisa extraordinária, uma coisa encan
tadora. Quãhdo nos aproximamos mais da irriga
ç.~ilô, nos deslumbramos pelas possibilidades que 
se pode alcançar com a irrigação. 

tenha percorrido o Brasil inteiro e tenho visto, 
com qu_e e!}~siasmo esses; agricultores estão fa
zendo .irrigãÇão no Brasil, como tratam de suas 
culturas irrigadas. Exemplo do Dr. Tólio Pinoco
meçOu -com-melão, aproveitando a experiênda 
teCnológica da Maísa, mas agora já diversificou 
para outros produtos. De forma que o que precisa
mos é de mais discussão sobre a matéria, porque 
iritelíiJência, competência, criatividade e determi
nação temos no agricultor pequena, médio e 
gra'rlde do Nordeste. O que falta é só conhecer 
maiS aS possibilidades da irrigação. Eu mesmo, 
coftlo peqUe-nO agricultor, há mais de 20 anos 
que tenho propriedade no Ceará, vlm a usai a 
irrigi:!ç_ão de dois anos para cá, e tenho me sur
preendido com o que se pode retirar da irrigação. 
-am outro assunto que eUQoStarta -de levantar 

é oom ·relação ao Código de Águas. Existe wna 
lei de irrigação que define como instituição res
ponsável pelo direito de _derivação de água, pela 
conCessão do direito de_derivação de água, o Mi
nistério da Irrigação. Estamos fazendo um cadas
tronacianal_dos agricultores irrigantes do Brasil; 
estamos, também -cadastrando os mananciais e 
temos estudado, de forma muito Criteriosa, wna 
proposta de reformulaçao da legislação atual. 
Mas, esse momento, a concessão de uso de água 
é do Governo Federal, delegada ao Ministério da 
Irrigação, e temos delegado aos Estados. Em al
gun:!~S áreas já existe algum conflito de água, 
mas esses conflitos ainda são pequenos, feliz
m~te, e estamos fazendo esse cadastro para co
nhecer ond_e estariam os conflitos mais graves 
em curto prazo. Esse cadastro está sendo a nível 
de todo o BrasiL Estamos fazendo esse cadastro 
eTn -ConVênio COm o SERPRO e com os-Governos 
Estaduais. Já fizemos o teste Brasilia, e encon
tramos aqui 8.000 hectares irrigados no Distrito 
FecteraL dos quais 4.000 foram Implementados 
nos últimos dois anos e encontramos cerca de 
120Çl agricultores que estão fazendo irrigação em 
Bra-sília, e uma imformação importante: muito 
desses agricultores implantaram os seus projetas 
de irrigação com recursos próprios, nem sequer_ 
utilizaram os recursos do Banco do Brasil e do 
Banco do Distrito Federal, fizeram cori1 seus pró
prios meios. Todos eles estão muito satisfeitos. 

QSR. PRESIDENTE (José Agripino)- Con
sulto o Sr. Senador Mauro_Borges se deseja fazer 
alguma indagação. 

O SR MAURO BORGES -Inicialmente gostaria 
d_e_ t~c;~r algumas considerações e, elTl_ seguida, 
fazer algumas indagações ao Ministro, porque não 
tive o prazer de estar aqui desde o início, pois 
Mo sou membro desta Comissão. Soube da pr~ 
sença do MirUstro e como o assunto me interessa 
muito, se me permitem, direi algumas palavras, 
agradecendo a liberdade do Presidente. 

Não sou nordestino, mas como disse o Ministro, 
o _CentrowOeste é que está dando a grande arran
cada na irrigação. Nós aqui temos grande cumi
nosidade. Não temos muita falta de água como 
no Nordeste, mas temos muita chance. E é muito 
interessante que a agricultura irrigada no Brasil 
tenha começado praticamente no Sul. Uma re
giãO fria, com um verão relativamente curto, é 
hoje a de maior tracfição de irrigação, sobretudo 
a inigação por inundação. Há um órgão antigo 
com uma vasta experiência, que é o Instituto Rio
GrahdenSe do Arroz, o IRQ, que ê Provavelmente 
quem detem a maior fonte de informaç_Oes e de 
experimentos de irrigação no país, nesse níveL 
nesSe modelo de irrigação por inundação. 

É interessante a questão da tradição da irriga· 
ção. Nós somos descendentes de portugueses 
- grandes navegadores - e rejeitamos os nos
sos rios, não há interesse pela navegação em nos
sos rios. 

Em todas as áreas secas do mundo há uma 
tra_d!ção. Nos rios do Oriente Médio, o Danúbio, 
na Romênia, nos rios da Espanha, nas antigas 
civilizações vemos problemas de Irrigação, sinais, 
vestígios, testemunhas, por toda a parte. E não 
é só: na china, há 3.500 anos antes de Cristo, 
havia, de forma simbólica, com festividade, a festa 
do lançamento da semente para irrigação, na~ 
dução de arroz, com uma grande tradição. 

Na América, vemos a região seca do Méxic_o 
- dizem que a Irrigação foi o fator fundamental 
da existência do povo Maia. Enquanto existia boa 
irrigação, existiu um povo numeroso concentrado 
e operoso. Depois, hotwe algum problema e a 
civilização Maia foi-se junto com o fim da irriga
ção. 

No Peru, também: os Incas têm modelos incrí
veis de irrigação em grandes altitudes. 

É curioso e interessante saber por que não há 
irrigação no Nordeste, porque lá a seca é antiga, 
tão velha quanto em outros lugares do globo ter
restre. Naturalmente, não era tão forte como em 
outros lugares, mas não se têm testemunhos de 
trabãlhos dos habitantes primitivos de lá - pelo 
menos não tenho conhecimento em relação a 
uma trac:tição antiga de irrigação. 

Mas, felizmente, acabou-se essa letargia doBra
sH_e foi criado o Ministério da Irrigação, uma gran
de iniciativa do Presidente José Samey, que foi 
um verdadeiro despertar. Na verdade, em tese, 
temos um grande Ministro da Irrigação, entusias
mado, embora o Ministério da Irrigação pudesse 
fazer parte do Ministério da Agricultura, assim co
mo não precisava ter-se criado um ministério à 
parte para a reforma agrária. Mas Isto vem de
monstrar, exatamente, o interesse do Governo de 
caracterizar a importância do setor da reforma 
agrária e do setor da irrigação. 

Na verdade, o próprio Ministro já ressaltou isto, 
que a inigação não deixa de ser um insumo da 
Agricultura _e só pode haver sucesso naquilo que 
vai produzir gêneros agrícolas se houver uma polí
tica agrícola, ou seja, a inigação precisa estar inse
rida num capítulo maior -da política agrícola, por
que vamos ter altos índices de produtividade -
como aconteceu com o feijão, com o arroz, etc 
-mas vamos perder isso, pois não haverá arma
zéns, infra-estrutura, uma política de mercado 
adequada, uma proteç:ão, ou seja, tudo isso não 
vai dar em nada. 
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Eu sou francamente favo~;:6vel, entusiasta da 
irrigação, do trabalho do Sr. Ministro, n1a5, real
mente, este é um _assunto que foi muito dis<:utido 
aqui no Congresso. O pfublema é ter uma politica 
agrfcola global para o País, senão nada vai dar 
certo. 

Acho que o Ministério vai ser muito importante 
no desenvolvimento da agricultura e queira Deus 
que haja essa política agócola para que possa 
haver um aproveitamento adequado. 

Nós ternos falado r;;~qu~ e até fiz uma sugestão 
constitucional que tive a satisfação de ver apro
vada, o que não precisaria, pois poderia fJgurar 
no Código de ÁgUas, mas insisti muito para que 
fosse à Constituiçã.o, exatamente pela importância 
que separou o Ministério da lrrigação do da Refor
ma Agrária, e é preciso caracterizar_ na Consti
tuição a importância de um aproveitamento racio
na], integrado, dos cursos dágua importantes. Não 
se pode fazer esse crime, esse atentado contra 
os potenciais naturais do nosso País,-fazendo ape-
nas empresas de produção de energia elétrica. 

Agora, por esSes dias, vimos o Presidente da 
República reunindo governadores, autoridades, 
lançando - digamos - o início da Usina do 
Xingó. Quando fui assistir à assinatura do contrato 
tive a curiosidade de perguntar ~e esse projeto 
tão moderno, quase do final do séeculo XX. jâ 
tratava, não de executar de uma vez, simultanea
mente, todos os aspectos do aproveitamento múl
tiplo, mas pelo menos fazer o planejamento do 
projeto. Todos sabemos que se não for feito o 
planejamento e depois for verificada a oportu
nidade da navegação, fazer a eclusão toma-se 
tecnicamente inviável ou extremamente caro. 
Com a_irrigação, ocorre o mesmo, com os prol)! e
mas do impacto ambiental, da ecologia, os pro
blemas de fornecimento de água para cidades 
vizinhas, enfim, todos esses aspectos. 

Lamentavelmente, no Brasil não se fez uma 
s6 grande usina, a não ser no Tietê - onde não 
são grandes usinas- em que há um real objetivo 
de aproveitamento integral. É o único exemplo 
no nosso Pais. Em São Paulo, no Tietê, está-se 
fazendo uma obra muito interessante. Mas, estão, 
tivemos o desprazer de verificar que na Osúlà de 
Xingó, não havia esse planejamento. Pelo menos 
foi o que me disseram, infonnações oficiais, quan
do perguntei se não havia previsão alguma para 
a irrigação, nem para fornecimento de água, nem 
J?8ra navegação, em uma região seca do País. 
Ê lamentável que Isto ocorra. Daí o meu interesse, 
a minha satisfação em ver, incJusive no Projeto 
constitucional, a recomendação que deve haver 
sempre o aproveitamento integral múltiplo inte
grado. fY\as, repito, faz-se o p]anejamento, o pro
jeto e, a partir daí, passam-se às etapas oportuna
mente, sobretudo em uma região como Nordeste_, 
Nenhuma das outras grandes usina feitas no sao 
FranCisco são diferentes do Xingó, são todas se
melhantes. 

I:: necessária essa conexão da irrigação _com 
a agricultura de moao geral, senão ela ficará solta 
no espaço, especialmente com a reforma agrária. 
Quando está-se discutindo bisantinismos ideoló
gicos, que dificultou realmente o desenvolvimento 
da reforma agrária no Pais, preconceitos ideoló
gicos, as coisa$ práticas não são discuti_!ias. Acho 
de vital importância uma profunda conexão do 
Ministério da Irrigação com a Reforma, Agrária, 
porque o Governo fatá grandes barragens. gran-
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des OO,r~s._!:: preciso procurar resolver sodal, téc
nica e e_conomicamente os Problemas e deve ha
ver_JJma_oportunid~de de assentamento de agri
cultores pobres e, -sobretudo, numa forma mo
dema. Tefihq s~mpre lutado para difundir as agro
vil_as, fazendas sob forma de centros comunitários, 
qUe vi em quase todos os países do mundo. À 
filoSofia é não morar isoladamente. E a inigação, 
que é um Jipe de atividade que aumenta muito 
a produtividade, induz a pequenas parcelas de 
terra, de in9do a oferecer a mp_ttas pessoas para 
que possam trabalhar. · -

Em ISrael, a média é de 3 hectai:"eS por família, 
vejani 56, é pequeno, muito pequeno, é niilito 
fácil de fazer esse tipo de coisa. E fa"ço, então 
a primeira pergunta ao Sr. Ministro: realmemte 
tem_havidO ou pretende-se que haja uma conexão 
-doSProTetoS de irrigação do Poder Público com 
a r~fgrma agrária? O que seria grande oportu
nidade para a reforma agrária, 

-- Nào quero chover no molhado, ensinar Padre 
Nosso ao vigário, ma$ realrii"ente tudo é urna 
questão também de formação. 

Agora a segunda parte. Creio que há neces
sidade de se difundir a prática da irrigação, já 
que não há tradição, não há história. E preciso 
ensinar: Pergunto ao Sr. Ministro: não seria c::onve-
niente fazer algumas escolas, uma_ só, digamos, 
no Nordeste, seri_a muito pouco, mas uma grande 
na região central do Nordeste, uma outra no sul, 
uma outra aqui no Brasij_ central, para ensinar 
de forma. prática, sem burociacia, todos os méto
dos_ de irrigação? Isso _é de maior importânda. 

O Sr. __ Ministro ~tOu o Projeto Formos_o, em 
Goiás - e soube-do entusiasmo_ de S. Ext. 

Estou me alonQ-ando muito, Sr. Presidente? Vou 
·ser breve. -

E lá S. Ex' viu uma forma interessante, na qual 
não se fal~ de irrigação. Eles c::olhem o arroZ com 
uma alta rentabilidade de 5 t ou mais, 5,5 t por 
hectare ~-em següida, no mês de abril, eles movi
mentam a ferra novamento, em abril, maio, eles 
estão plantando uma nova safra de soja. Digamos, 
é Um re~zamento: a_rroz e soja. Arroz e J!IOja me
lhoram o terrenO, geralmente, evitam unia Série 
de pragas, é eri.tusiasmante, é fasdnante a iriiga
ção. E.ritão, a gerite pode fazer neste País, Disse 
Borlland, prêmio Nobel da Agricultura no mundo, 
que os limites da população humana não são 
os limites de terra cultiváveiS, São os limites de 
á~a doce para a irrigacão. 

É isso que vai limitar a população global do 
mundo. 

Então, o Malthusianismo fica para trás, existin~ 
doágua. · 

Portanto, eu acho b_oa essa iP,éia ~ escola. 
Permitiria atê faler uma sugestão ao Ministro, uma 
coisa ~_!.!.iio simples, quem quisesse inscrever
se-la, nafunifniertte tinha que ter condições inte .. 
Jectuais "pài'a entendei' aS eXplicações, as práticas 
da agricultura irrigada e não pagava nada, ia lá 
fazer um estágio de 15 dias, 2 meses ou 3 meses, 
conforme a IJ.atureza do_ que se quer aprender, 
depois volta para Já sabendo fazer as coisas, não 
malbaratando os recursos. 

-o-pwoc-entral é úma Coisa -muito boa, bonita 
- BrasJ1ia, graça aos pivô5 centrais, já é o maior 
produtor de ~~ do _Brasil, o pequeno Distrito 
Federal- a coisa é realmente entusiasmante.----

Mas há os oUtros métodos. O Sr. Ministro co
nhece profundamente, muito mais simples, não 

exige nenhum equipamento, ao contrluio, é muito 
útil ao Nordeste, porque consome mão-de-obra 
e urii grande problema do Nordeste, como na 
China também, é justamente a absorÇão, nâo me
canizar muito o serviço, para absorver a mão
de-obra. 

E. naturalmente, não poderia deixar de faltar 
o cooperativismo, porque tudo isso tem que ser 
feito nas ações práticas de assentamento dos pro
jet_os. Não funciona se não houver uma org~i
zação sistematizada corn a orientaçãOç das coo
peiativas do Brasil. E tenho certeza de que em 
qualquer região que se pedir a colaboração, ela 
estará lá presente, com uma grande experiência 
para ajudar o desenvolvimento do cooperativismo 
no Brasil que é tão desacreditado, mas é da maior 
importância. PeçO desculpas por ter me esten
dido, abusando da tolerância do Sr. Presidente. 
Multo obrigado. ~ 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO -0 Sena· 
dor Mauro Borges conhece realmente multo de 
perto a irrigação, inclusive já fez irrigação. Esse 
projeto Formoso foi no seu Governo, ou foi de
pois? 

O SR. MAURO BORGES - Um dos aspectos 
aos quais agradeço a minha cassação, foi me 
ter dado a oportunidade de trabalhar para mim. 
O Projeto Formoso foi no governo do Dr. Vala~ 
dares. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - É um 
projeto que está hoje com alta rentabilidade. Pro
duzindo arroz na base de sete rnil quilos por hecta
re, soja acima de quarenta sacos por hectare. 
É realmente Uma -experiência muito boa. . 

Mas, Senador, CIU!lnto às suas duas indagações, 
sendo a primeira com relação a uma integração 
do Ministério da Irrigação com o Ministério da 
R~forma Agrária tenho a dizer o seguinte: nós 
estamos trabaJhando articulados. Agora mesmo 
noJaíba nós estamos, peJo Ministério da Reforma 
Agrária, desapropriando uma área que será de
senvolvid;s pela irrigação. Nós providenciamos a 
parte hidráulica e o Ministério da Reforma Agrária 
está cuidando da desapropriação da terra. Além 
do mais, 20% do programa de irrigação do Nor· 
deste constitui-se de perimetros públicos. Esses 
perimetros públicos são uma verdadeira reforma 
agrária. O Goverrio desapropria a terra, constrói 
as obras hidráulicas e depol$ divide essas áreas 
em pequenos lotes para pequenos agricultores. 
Esses 1otes variam de 3 a· 25 hectares, e 20% 
do problema da irrfgaçilo do Nordeste está sendo 
iriaplementado dessa forma. Os 80% restantes 
estão sendo, curiosamente, desenvolvidos, tam
bém, por pequenos e médios agricultores. O Ban
co do Nordeste está em carteira com dois mil 
e quinhentos pedidos de agricultores que desejam 
fazer irrigação. E o orçamento geral destas pro
postas está em tomo de três bllhões de cruzados, 
o que indica uma média de 10 a 12 hectares 
de área irrigada por agricultor. O que significa 
que os pequenos e médios agricultores do Nor
deste estão realmente interessados na. irrigação. 
São dois mll e quinhentos agricuhores, em 50 
mil hectares e três bilhões de cruzados. São pe-rto 
de vinte hectares por agricultor. O que é uma 
ITlédia ~uitÇ? boa. A média em área dos m~ contra
tos que q ·Bol)nco do Nordeste já financiou, de 
1986 a 19-~7 está em tomo de quinze hectares 
por agricultor. 
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O SR. J'\AURO BORGES -'- Área totalmente 
irrigada? 

O SR. MINIS1RO VICENTE FIALHO - Área 
totalmente irrigada. 

É uma área boa, porque aqui no _CentrO-Sul, 
as áreaS são maiores. Eritãó -parã O NOrOeSte c[ue 
precisa rea1n1ente de uma maior distribuição de 
renda, essa média nos parecetCnlultti _cõnVe"nieilM 
te~ De forma que estamoá trafialhando coordeM 
nados com o Ministério da Reforma Agrária,_ e
o próprio programa ap6iã:8 reforma agrária. Me
diante convênio com a Organizàçâo fntemadonal 
do Trabalho, n6s fizemOs uma pesquísa-do -sub 
e médio São FrancisCci Essa pesquisa nos trouxe 
as conclusões de que a implementação da irriga:.. 
ção do sub e médio São Franciscó está -contrf..: 
buindo para maior distribuição da terra. OS espe
cialistas em distribuição de terra têm umas curvas 
especificas, mediante as quais eléS~<inallsam esse 
fenômeno, onde detectaram uma crescente distri
buição das terras no sub e médio São Francisco. 
A explicação é simples: o agricultor ·que faz a 
inigação fica mais interessado em conceitoS de 
produtividade do. que naquele conceito de tama
nho da propriedade. 

Com relação ao s.egundo aspecto, Difusão da 
Tecnologia, acho fundamental. Estivemos .aqui 
trocando idéias sobre O assuntO, e entendemos 
que o mais Importante para o Nordeste hoje, para 
o êxito do Programa de lrrigação ·do Nordeste, 
é que haja uma discussão mais ampla dessa ma
téria; que haja uma ampla difusão das técnicas 
de irrigação~ EstamoS enVolvendo no processo 
todos os Estados, todas as uhiversidades. Só .em 
1986" nóStreinimtoS 1.500 técnk:cis de nível supe
rior no Nordeste, e estamos colaborando com 
o MEC na implantação de escolas agrícolas no 
Rio Grande do Norte. Enl Caic6, por e,cémplo, 
colaboramos com a implantação de escolas, as
stm como em vários outros municípios. Estamos 
implantando centros de treinamento de inigantes 
para prepará-los, mas estamos pensando - e 
gostaríamos cje fazer essa solicitação 9os Srs. Se
nadores -que, a exemplo do que fizeram com 
a energia que, se possível, criem também uma 
comissão parlamentar de investigação a respeito 
da Irrigação no Nordeste. É preciso que esse as
sunto seja mais discutido, debatido; é preciso que 
todas as camadas sociais participem dessa dis
cussão, que o segmento político da representação 
política do Nordeste discuta mais profundamente 
esse tema, porque após a conscientização o passo 
seguinte é muito fácil: é s6 iinplantãr o projeto 
de irrigação. Temos melhores condições para .irri
gação do que os senhores do Estado de Goiás, 
que é um estado muito favorecido~ V~ Ex" sabe 
que as nossas condições de clima, de solo, são 
extremamente beneficiadoras da agricultura irri
gada. Podemos produzir fruticultllra er;n condi
ções muito melhores do que a região do C~ntro
Sul. Corria nordestino-:-repetiria um con1J:lanheiro 
de trabalho, Dr. Elizeu Alves, Presidente da Em
brapa, um dos grandes técnicos que desenvolveu 
a agricultura modema no Brasil, que dizia: "Nós, 
nordestinos, podemos perder essa última chance, 
podemos perder esse último trem, a irrigação é 
a nossa última chance" •. S.e n6s partirmos rigonr 
samente para a irrigação, como a produtividade 
da irrigação é muito superior à produtividade do 
sequeiro, podemos, num prazo mais curto, retirar 

\~ 
DIÂRIÓ bo t:ONGRESSO NAOONÂL (SeÇilo 11) Outubro de_l987 

a nossa diferença com relação ao Centro-Sui._Mas 
se dormírmoS nessa coitqUiSta, seráiTiafS-um seg
mento em que vamos ser ultrapassados pelo Cen
trO:Sul. O Estado de V. ~. por exelnplo, está 
a ·pleno vapor. V. Ex' conhece bem o Estado de 
-G:oíáS; Onde estava havendo uma verdadeira "fe
bre" da irrigação. Estamos. implantando mil quilô
rn.etr:os de linha de distribuição de .energia com 
o Estado de. GOiás. Basta isso, chegamos com 
a.xede de distribuição de energia num grande 
vale, como o Vale do Rio Verde, como o Chapadão 
do Céu. como a região de Jussara, Britânia como 
a _EJ:lZ..enda Canádá, basta levar a energia e os 
agricultores partem imediatamente para ·.a irriga
ção. É algo tão extraordiná.rto, é um iiripulso tão 
forte: que tomou conta dos agricultores goianos 
que, mUitaS vezes, eles implantam os equipamen
tos de pivô centra] antes de ter energia, inclusive 
para forÇar o fato consumado e o Governo ter 
que leva( energia para eles. 

A irrigação é importante para o Brasil como
um todo. Mas, para a Região do Nordeste, a iniga
ção-é uma questão de sobrevivência, é uma ques
tão vital. Muito_ obrigado. 

O.SR. RELATOR (JU\ahy Magalháes).:.., Sr."Pie
sidente, apenas para fazer constar dos Anais dos 
nossos trabalhos, um documento oficial do Minis
tério ·de lnigação e em resposta ao requerimento 
de informaçã:o que apreSentei. São apenas dois 
itens dessas respostas e é um documento de ju
nho deste ano. 

A uma das indagaçõeS nossas, de quantos hec
tares já_ fo!am __ irrigados "C? N.9rdeste, a .Parti_r da 
ctiaÇ~o.-:dõ Ministério a_ resposta é a seguinte: 

"As ações do Ministério de Irrigação tive
ram inicio logo ap6s s.ua instituição que se 

. deu a 2 de fevereiro d~ 1986, através do 
·Decreto n~ 92395. Passã.do o Periodo de ins
talaçã9 de informação da equipe, superadas 
as dificuldades dos nossos programas, nu
merosas ações foram deflagradas tendo sido 

__ possível implantar 35.800 ha .. De~se total, 
16.500 ha estão nos peiimetros ·públicos do 
Departamento Nacional de Obras Centrá as 
Secas e da CODEVASF; quinze mil em pnr 
priedades privadas, mil através do Programa 
de" Apoio ao pequeno produtor e três mil 
e trezentos. por ação dos Governos estaduais 
do Nordeste"'. 

A uma outra indagação de quantos hectares 
foram irrigados nas Regiões Norte, Sul, Sudeste, 
Centro;.Oeste, e rios projet6s executados, ou em 
execução, com a participação das áreas privada 
e estata1 a resposta foi a seguinte: 

.. _ .. ·:O~ Programa Nacional de lnigação obje
__ tiv.a alcançar, a médio prazo, significativo au

mento da produtividade e da produção agrí
cola nas Regiões Sul, Sudeste, Centro~Oeste 
e Norte, visando atender às crescentes neces
sidades do abastedrilento interno de alimen
tOS..::. 

Para viabilizar os dois milhões de hectares 
nessas.r!':.giões a cargo da iniciativa privada, 
o. Govemo_jncentiva o setor privado a con
verter para a agricuJtura irrigada parte das 
_áreaS afú:almente sob a. exploração de sequei
ro através .de créditos para investimentos e 
CU$eio, concessão de tarifas especiais de 
energia elétrica e da provisão de infra~estru-

tura n.as áreas de eletrificação rural, estradas 
viéiílais e facilidààe de 8rmazena"gei-ri~ - -

Em 1986 foram beneficiados, pela inicia
tiva Pi-ivada com o apoiO do PRONit, 
196:906 ha., sendo 25.928 hã. corri inacro
drenagem e 170.985 ha. com irrigação. 

Os irivestimentos da inidativa Privada em 
1986 foram da ordem de 2;8-bilfiàes de crU-

- - zados nesse sistema de irrigação e de 72 
milhões de cruzados em sistemas de drena
gem, totalizando quase 3 bilhões de cruzados 
poí parte dos agricultores na" região abran
gida pelo PRONIC. 0- Otçani.tfrito' do_ Minis~ 

·ténó· de Irrigação- para a região· foi-de 500 
milhõe~ de cruzados, cujo desembolso es
tendeu-se até abril deste ano. 

Para cada mil cruzados que o Go9efno in
vestiu, os produtores aplicaram quas_e _seis 
mil cruzados". - -

Estes são aiQuns dos dados constantes na res
posta do Ministério da lrrigaçã·o: 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - V. EJ(-' 
estão·ven:ao; peJOS ·aados que o Seiladcir Jutahy 
Magalhães ~C:;:}ba de nos trazer, que realmente 
o Centro-Sul está correndo muito mais rápido 
do que o Norte e o Nordeste. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) ~Seis 
vezes mais. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - Seis 
vezes mais. A um custo muito menor, porque 
os agricultores do Centro~Sul acrecütarn e colo
cam o· seu próprio dinheiro. f+. nossa pesquisa, 
o nosso --cadastro aqui .do Distrito Federal, confor

. me-o"-Senador Mauro Borges já nos informou, 
é o maior produtor de ervilha do Pais. 

O SR. RELATOR (Jutahy Maga_Ihães)- Orna 
informação a mais, porque segundo a informação 
do Ministério, essa parte de irrigação do Centro
Sul é to_da de particulares. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO -Toda 
particular .. 

O SR. JUTAiiv MÁGALHÃES ·- EnquantO 'Que
no Nordeste é meio a meio~ Dos trinta e cinco 
mil e poucos hectares, metade é para a parte 
pública e metade para a parte privada._ 

O SR. JOÃO LOBO.- fsso não é um iridiCativo 
de que a irrigação é mais· fácil no Centro~S'"u1? 
Por exemplo, em Góíás há muito mais manancial 
de água para inigação do que no Nordeste. Não 
podemos irrigar toda a região do Nordeste; temos 
que ficar ao longo do curso dos rios, onde as 
terras são todas tomadas ou têm um preço- alto. 
Aqui em Goiás, e em toda a Baixadá, há_ manan
ciais de água que permitem a irrigação. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Mas, 
quem tem um São Francisco ... 

O SR. JoAO WBO ~ São Francisco é Urr'ia 
faixa; tem um vale deUffiitãdo. ·-

0 SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-Ponha 
o São Francisco em Israel para ver õ que acOn
tece. 

O SR. MINISTRO VICENtE FIALHO -Sena' 
dor, até certo ponto V. EX tem razãO. Mas, veja 
bem: realmente aqui em GoiáS, em cada pequeno 
córrego já há uma quantidade de água suficiente. 
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Mas a quantidade de água que temos no Nordeste 
no Piauí, por exemplo ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magolhães)- É só 
V. Ex'- pegar Orós, Sobradinho, que tem água 
em qualquer ..• 

O SR. MINISlRO VICENTE FIAL!iO - O Estado 
do Piauí tem mais de l.OOOkm de um riO perene, 
de ponta a ponta. Só ai daria para inigar alguns 
milhares de hectares. O Rio Gurguéia c::omo V. 
~sabe, tem barragem;... -- __ _ 

O SR.JOÃO LOBO - O Ministro conhece o 
Piauí. O Estado, apenas um lado elo vale do Rio 
Parmuba, que é um vafe quase t.ocfo em canyon, 
deixando de ser canyon profundo pedregoso s6 
no curso do baixo Pamaíba. Até médio Pamaíba, 
o rio <:arre num C&inyon pedregoso. 

O SR. MINIS1RO VICENTE FIAL!iO - Mas, Se
nhor João Lobo V. Ex' sabe porqUe conhece bem 
aquela região. Até nisso o Piaui foi bem benefi
ciado pela natureza. 

V. Ex' sabe, por exémplo, que na região de 
Guadalupe, do lado do Estado do Maranhão, não 
se pode fazer nada, pois é uma região extrema
mente acidentada, e do lado piauiense, é uma 
planfcie infinita, onde se pode fazer irrigação à 
vontade. Estamos iniciando um trabalho lá. 

O SR. JOÃO LOBO - (Fora do microfone) 

O SR. MINISlRO VICENTE FIAUiO - Vamos 
começar a aproveitar, esta região. Mas as proprie
dades privadas no Estado do Piauí têm muita 
água, que é obtl.da através de barragens. O Piauf 
tem muitas barragens e um grande lençol de água 
subterraneo, sendo o Estado mais rico em aguas 
subterrâneas. 

O SR. JOÃO LOBO - Fazer irrigação ••• (fora 
do microfone) 

O SR. MINISlRO VICENTE FIAL!iO - Senador, 
para que V. Ex' possa ter uma Idéia, vou men
cionar o seguinte fato: perfuramos um poço no 
vale Gurguéia; perfuramos 400 metros. E este 
poço viabiliza a Irrigação permanente de 100 hec
tares de terra. 

O SR. JOÃO LOBO - Eu acredfto. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIAL!iO - É o se
guinte. No vale do Gurguéia, ele perfura 400 me
tros~ água jorra, em alguns casos. Mas, na grande 
maioria, esta água vem e fica a 30 metros da 
superfície. 

O SR. JOÃO LOBO - Esta água não é salobra? 

O SR. MINISTRO VICENTE FIAL!iO ·Não. Esta 
água é de prímeírissima qualídade,- inclusive é 
uma água mineral que se pode engarrafar. É uma 
riqueza. 

O SR. JOÃO LOBO - O Vafe do Gurguéia é 
uma faixa estreitfssima, repito. 

O SR. MINIS1RO VICENTE FIAL!iO - 56 o Vole 
do Ourguéia tem 60 mil hectares de terras dispo
nível para inigaç:ão. 

O SR. JOÃO LOBO - É verdade. 

O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - Se cons
truirmos as barragens do Gurguéia, poderemos 
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chegar a 150 mil hectares. O Estado do Piaui, 
_ço.m_esta consciência da irrigação que começa 

-ã crescer no ~stado, não tenho dúvida, será, den
tro de 20 anos, um" dos m&s rioos"da federação, 
porque tem terras extraorc\inárias para irrigação, 
tem água. O Estado do Plauí, não tenho dúvida, 
será um Estado de grande futuro. Cada poço que 
perfuramoS é um novo rio que abrimos, que cria
mos no Piauí. E não é só nessa área, não. Existem 
outras áreas no Piauí onde a natureza foi dadivosa, 
embora não tanto do Ceará, porque temos a Serra 
da lbiapaba, que limita o Ceará tom o Piauí. Todo 
a áQua de chuva· que cai na Serra da lbiapaba 
se irifiltra nela, que é uma região de arenito e 
vai para o Piauí, abastec:::endo o seu solo, enquanto 
que nem uma gota dessa água vai para o Ceará. 
Pois bem! Essa riqueza é uma COfsi!l extraordi
nária, AJ. está o" Piauí pronto para despertar rico ... 

O SR. JOÃO LOBO - Ainda bem que existem 
V..'brações positivas. Estou chegando do Piauí. Es
ta é a seca mais inclemente que já Vi. É uma 
caJamidade pública o que está acontecendo no 
Piauí. Os açudes estão secando, os poços estão 
baixando, a terra está seca como pólvora explo
siva. Qualquer palito de fósforo provocaria wn 
grande incêndio. 

O SR. MAURO BORGES - Eu queria me per
mitir, uma observação. Não sei se V. ~ teve a 
oportunidade de ler, mas a União Soviética tem 
áreas multo secas e com luminosidade. No Cau
saqufstão está sendo feita uma coisa muito inte
ressante, pois o seu subsolo é provido de muita 
água, porém salgada. Então, como venta muito, 
eles tiram a água com os moinhos de vento e, 
graças à energia solar, que é abundante , eles 
destilam a água salgada tranformando-a em água 
doce. EleS estão fazendo obras muitos interes
santes, com essas dificuldades todas, para irriga
ção. 

O SR.~PRESIDENTE (José Agripino)- Srs. Se
nadores, meu c:::aro Ministro Vicente FiaJho. 

V. Ex' pode estar certo de que deu uma grande 
contnbuição a esta Comissão Parlamentar de In
quérito, porque esc:lareceu Um fato que a todos 
nós preocupav<!l, que era o de como lançar um 
programa de irrigação de um milhão de hectares, 
sem haver a necessária provissão de energia elé
bica para viabilizá-lo. 

Havíamos fefto, nesta Corhissi!io, uma conta dt!! 
engenheiro meio desatualizado. V. Ex.' se referiu 
ao projeto de inigação do meu Estado, Rio Gran
de do Norte. Na verdade, na Fatenda São João, 

-onde primeiramente se implantou um programa 
de plantio de rnelão em cem hectares, se instalou 
um _ transformador c:orn a capacidade de 225 
KVA e a energia era c:onsliiiliCia, ao que me con
cerne, na totalidade da capacidade do transfor
mador. Logicamente isto levava a crer que, se 
225 KVA eram indispensáveis na irrigação de cem 
hectares, para cada cem hectares haveria necessi
dade, portanto -de 225 KVA 

Isso Õ.âo deve proceder e estive analisan~o 
o por quê. Primeiro de tudo, a água na região 
do nosso Orós é captada de 780 rrietros de pro
fundidade e a agricultura se viabiliza com a irriga
ção com a água a partir dessa profundidade. En-

tão, evidentemente que bombas com capacidade 
espedal são reqUeridas, e creio m~smo que p<!llra 
a parte dos motore:s_se exija um tipo de potência, 
mas não se vem a necessitar dessa energia por 
inteiro. Prefiro pactuar com o Sr. Relator desta 
Comissão, Senador Jutahy Magalhães. E melhor 
ficarmos com a sua opinião, até porque ela é 
baseada em fatos, é. uma opinião factual. A sua 
informação é dada em função de fatos que se 
constatam na prática. 

De modo qlle esta dúvida que todos tínhamos 
está superada, até porque, pelo plano energétiCo 
que está em curso, foram destinados rec:ursos 
expressivos para que a união que liga Tucuruí 
a Presidente Outra seja feita em prazo recorde, 
suprindo a região com os 500 MW que hoje nos 
faltam e que provocam um racionamento. Afora 
isso, é de se presumir que, num-- curto espaço 
de tempo, a primeira etapa de ltaparica venha 
a entrar em funcionamento com 500 MW, em 
etapas sucessivas de 250 MW a cada turbina insta
lada; que o Brasil crie juizo e que a Usina de 
Xingó - agora efetivamente se partiu para a sua 
construção se viabilize no prazo definido, e que 
estes 5 mil M.W entrem em funcionamentO para 
que, tanto o consumo domiciliar, como o indus
trial como o rural, venham a ser atendidos a partir 
do plano energético que está posto e que tem 
de ter conseqüência prática. 

A contribuição de V. EX' extrapolou os IÍillites 
da elucidação dos fatos no campo energético, 
até porque aqui se estabeleceu ao final, 01.1 do 
melo para o fim, uma saudável discussão em 
tomo da questão da irrigação, onde, na minha 
avaliação pessoal, muitas colocações interessan
tes foram feitas. V. ~ falou muito sobre a Cali
fórnia, que conheci, como conheci também os 
projetes do Arizona, e é preciso que se conheça 
a origem daquilo tudo. V. _Ex. deva saber que a 
Califórnia gerou excedentes a partir da mineração 
do ouro e de outros minerais. (ndústria, em qual
quer lugar do Mundo, só se viaQiliza e só se im
planta a partir de excedentes gerados por lucros 
de alguma atividade. Assim foi em São Paulo, 
com a agricultura de café que gerou excedentes 
financeiros que viabilizaram a indústria de São 
Paulo. A Califórnia começou pela mineração, in
vestiu excedentes na indústria, mas descobriu, a 
partir dos lucros desta, e com o apoio funda
mental do governo, que existia uma coisa que, 
na verdade, era um trunfo dos dois Estados: era 
o largo perfodo de exposição de luz ao longo 

_ do dia. E, rnals de que isso, o trunfo maior da 
escassez de chuva, poucos meses de chuva e 
muitos meses de estiagem, onde se houvesse 
água era possível direcionar a produção para os 
meses em que houvesse escassez da produção 
do que se plantasse e, portanto, ser possível auferir 
melhores preços da produção conseguida, Este 
foi o modelo que conduziu a irrigação, no que 
me concerne, na Califórnia e do Arizona. A Amé
rica conduziu o seu processo de irrigação a partir 
da água do degelo do Norte da Califórnia" para 
o Sul da Califórnia e da água do Rio Colorado, 
objeti.vando lucro em função exatamente de se 
poder produzir na época de escassez. Quando 
não haViam tâmaras no Oriente, a Califórnia as 
prOduzia, (pjando- não houvesse laranja na Espa~ 
nha ou onde quer que fosse, a Califórnia podia 
oferecer laranja, porque eles podiam mais ou me~ 
nos direcionar a produção para a época desejada. 
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Tanto é que, com muita saP~:d_9:ria, na c_alifómia 
e no Arizona se pratica a agricultura em duz~_ntos 
e oitenta variedades de produtos, para evitar exata
rnente aquilo a que eu quero chegar que são 
a super-oferta e a queda do preço. 

No Nordeste, Senador Mauro Borges, nós te
mos esse trunfo nas mãos. Nunca o usamos. Ago
ra, mais do que lucro, através da irrigação nós 
podemos viabilizar a solução ·da mais grave das 
questões, que é a social. No Nordest~u:eside um 
terço dos brasileiros, que é a população mais po
bre do Brasil, que não tem grande alternativa _a 
não ser as criadas artifidalmente, como os incen
tivos fiscais da Sudene, que procuraram atropelar 
o processo normal do desenvolvimento de wna 
região, criando clinheiro subsidiado para desen
volver a indústria, ao invés de inveStir naquilo que 
era correto, que era a agricultura a partir das suas 
reais possibilidades. 

Na minha opinião, a irrigação se viabiliza mais 
rapidamente no Centro-Sul do que no Nordeste, 
porque no Centro~Su1 ocorre muito mais freqüen
temente ajusta posição da terra boa com a água. 
No Nordeste, nem sempre isto é verdade. Os 
grandes mananciais de água nem sempre são 
drc_undados por água, por terra de boa qualidade. 
A irrigação no Nordeste se viabilizará tão mais 
rapidamente quanto água se gerar ao lado de 
terra boa. Terra boa existe, não em toda parte, 
mas exiSte na região Nordeste. Então, este é que 
deve ser o objetivo fundamental a ser perseguido, 
na minha opinião: aproveitar os rios e os manan
ciais que existem, com terras boas pr6ximas, e 
se viabilizar um programa de investimentos volta
do para a irrigação. 

Neste contexto preocupa-me uma questão fun
damental. Vamos admitir, Sr. Ministro, que todas 
as dificuldades sejam superadas, que se elabore 
um bom programa de reformulação fundiária, 
que se possa prover a região de energia elétrica, 
que se possa construir os açudes, obter águas 
dos rios, que se venha até a obter geneticamente 
a semente de alta produtividade, para que não 
apenas a fruticultura, .que é uma cultura nobre, 
se viabilize a irrigação, que é cara. Mas, tudo vai 
esbarrar na questão comercialização. E ar, sim, 
está a minha preocupação, porque foi V. Ex' quem 
disse que, no Nordeste, hoje, se produzem·4 mi
lhões de toneladas de grãos e que o milhão de 
hectares irrigados se propõe a produzir cinco mi
lhões adicionais de toneladas de grãos. Evidente
mente, na hora em que isso acontecer, ocorrerá 
uma oferta adicional, evitando importação de ou
tras regiões do Brasil e do próprio exterior. Então, 
haverá uma tendência natural de abaixamento de 
preços ou de estabilização de preços. 

Vamos_ ver o q-...e está acontecendo hoje, na 
Região Nordeste: hoje ~e empresta dinheiro a ta~ 
xas equivalentes à correção monetária, de 12 e 
meio por cento, digamos. Como a inflação decla
rada- evidentemente por uma política de Gover
no que deseja estimular a poupança, porque pre
cisa desta poupança e, então, tem que remunerar 
o dinheiro do público a uma taxa atrativa ~é 
de 3%. O agricultor, portanto, que em qualquer 
ramo da atividade agrícola esteja tornando dinhei
ro emprestado, o que está fazendo à taxa de 12% 
e vendq: a sua produção ser corrigida, na melhor 
das hipóteses, a uma taxa de 3%. Nesta ele não 
vai sobreviver. 

Entao, esta é o a:_ fuinha preocupação, para não 
f~ar em s!,lper oferta, porque ela não aconteceu 
ainda. Acho que. é de fun_daJ!!ental importância, 
para que se monte um plano objetivo e pragmá~ 
tfço, a observação de duas 5J!Jes1ões: primeiro, 
a questão da taxa de juros, ou do subsídio para 
a agricultura. N_ão conheço lu9ar nenhum do 
mundo que não suDsidie a agricultura. A América 
do No_rte não subsidia no dinheiro emprestado 
ou no crédito, mas subsidia no preço. V. EX' deve 
ter .conhe.dro__ento de que, no ano passado, do 
Oiçamento di{ Ünião foram destinados mais de 
3_0 bilhões de d6lare_s para a estabilização de pre
ços. E como dizem lá, é conseguido na base da 
manutenção do preço, para que o preço estimule 
a produção. _ 

No Bras~ _t~m que haver algum estímulo à agri
cultura, até para não ser diferente do resto do 
mundo,_ principalmente na Região Nordeste, que 

---vai_luta(i::_oriJi8. a· adversidade e vai enfrentar um 
campo novo, enfrentando até mesmo as dificul
dades da criação de uma nova mentalidade, que 
-eu concoi-do inteiramente com V. Ex" é a gran
de barreira para que no Nordeste se implante 
um programa vigoroso de irrigação. E aí é impor
tante, só aí vejo a importância na implantação 
de pólos de irrigação pública e, pessoalmente, 
sou absolutamente contra, porque entendo o Es
tado como um mau patrão e mau empresário. 
Agora, ele tem um papel importante a desem
penhar na geração do efeito demonstração. Ago
ra, é preciso que se monte uma política realista 
de juros- sobre crédito de subsídio, para que o 
programa tenha sustentação e, mais do que isso, 
que se pense também no custo da energia elétri

-ca. Vou explicar V. Ex' a Fazenda São João e 
a Fenobrasa, que são empreendimentos condu
zidos por empresários de muito boa mentalidade 
e de muito boa cabeça, conseguem excelentes 
níveis de produtividade, e eles geram o efeito de
monstração, eles estimulam a irrigação. Mas ou
tros empresários que não têm a mesma capaci~ 
dade dos empreendedores da Fazenda São João, 
da Fenobrasa, etc, estão, como tomei conheci
mento ontem no meu Estado, desistindo da irriga
ção porque, em 70 hectares de terra, eles estavam 
pagando 200 -mil cruzados de conta de energia 
elétrlca por mês, faziam a conta: "Estou com três 
mil cruzados de custo de energia por mês; para 
produzir mamão papaia, não dá, e eu vou parar''. 

A tarifa de energia elétrica é de fundaiJlental 
iJ:nportância, pqrque cada projeto desses é um 
desestimulo que se gera no raJo circunscrito. En
tão, é de fundamental importância e aqui deixo 
~-~ugestão: qºe se veja com seriedaçfe e eu, pes
.so~_IJLente, vo.u e~Ga@.r a sugestão de V. Ex' de 
discutirmos a nível congressual, não a nível regio
nal apenas, a questão da inigaÇáo. 

Na questão_da_irrigação, essas_duas colocações 
vão ser, na minha avaJição pessoal, de funda
menta! impor"..ància. A taxa de juros ou o subsidio 
que se possa dar para a agricultura e para a irriga
ção e a tarifa da energia e]étrica, que viabiliza 
não apenas os empreendimentos dos mais lúci
dos, dos mais competentes e dos mais experi
mentados, mas também da média, porque vamos 
ter que trabalhar com os que produzem a manga 
toleaticos, a manga adem, o melão valenciano, 
mas támbém o milho e o feijão, porque as cinco 
milh®s de toneladas vão ter que ser de milho, 
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de arroz e de feijão, que têm nível de rebibuição 
muito menor e serão c_Onduzidos, naturalmente, 
pelos agricultores mais modeStos, os empresários 
menores. 

De modo que, posto isso, quero agradecer real
mente a participação lúcida, competente, modes
ta e até humilde do Ministro da Irrigação, que 
veio aqui nos dar infoririações, noS prestar esda
recirnentos, mas também nos dar, primeiro de 
tudo, uma aula de nordestinidade, depois de oti
mlsmo e, depois, de_vontade de "fazer. 

QU.ei'o agradec~r a presenÇa ae· V. Ex" e seJ,J.s 
assessores e dizer que a contribuição foi muito 
grande. Antes de encerrar a reur:tiãq, queria me 
reportar a um expediente que esta Presidência 
recebeu da Exrn~ Sr' Deputada CriStina Tavares 
- creio que o Relator recebeu uma c6pia e o 
Juiz-Presidente Antônio Farias deve ter também 
recebido - em que ela tecia algumas conside
rações e dizia que esta CPl não estava ouvindo 
todas as pessoas que devia ouvir, até porque deve
ria ouvir usuárioS, etcr-Talvez S. EX' desconhe
cesse que aqui já _esteve o Presidente da Associa~ 
ção Brasileira dos Consumidores da Energia Elé~ 
trica; que prestou um belo depoimento. 

-Quero, em função da carta rec_ebida, colocar 
aos Srs. Senadores a necessidade ou_não de se 
ouvir__~in~~ mais alguém, indepeJ;lde_nte da pre
senÇa que julgávamos a derradeira, de S. Exl', 
o Ministro da Irrigação. Gostaria de ouvir a opinião 
do Relator, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR RElATOR (Jutaby Magalhães) -Sr. Pre
sidente,_ não recebi a cópiã dessa carta. Então, 
perguntaria quais as sugestões apresentadas pela 
Deputada Cristina Tavares. 

O SR PRESIDENTE (José Agripino)- S. Ex', 
não apresenta sugestões propriamente, mas acha 
que a CP! convocou apenas dirigentes que esta
riam _.._ não sei - comprometidos ou não, e 
que seria interessante que se ouvissem as partes 
interessadas ou as partes sacrificadas. 

No caso, já ouvimos várias autoridades na área, 
na mesma linha de raciocínio.-Gostaiía Que ficas
se à consideração e podemos até decidir isso ... 

O SR RElATOR (Jutahy Magalhães) - Eu 
gostaria que pensássemos a respeito do assunto 
e até_ ouvíssemos a própria Deputada, para ver
mos quais as sugestõeS que S. Ex' teria para apre~ 
sentar;- se fossem válidas, poderíamoS prorrogar 
um pouquinho mais esta Comissão. Pensei tam~ 
bém que encerraríamos com o Ministro das Minas 
e Energ-ia, mas pode ser que seja conveniente. 

O SR. PRESIDENTE (Joóo Agripino) -Vamos 
deter-nos, então, na apre"ciação do expediente da 
DePUtada. Vamos--aitaJlsá~fO-e-ver que SUQestões 
efetivas S. Ex' põde dar-nos .. .._ 

O SR. JOÃO LOBO - A Deputada Cristina 
Tavares eStá maJs com espfrito de crfticã do que 
de cooperação ou de somatório aos efeitos desta 
CPI. Acho-que a presença do Ministro devia encer· 
rar ... 

O SR RElATOR (Jutahy Magalhães) -Sena
dor, li no jornal qualquer coisa, francamente,_ não 
tenho consciência do assunto. Parece-me que S. 
Ex~' estava interessada neste assunto na Câmara, 
pretendendo também um debate naquela -Casa 
a respeito desta questão. E parece~me que teria 
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procurado ouvir o .Ministro das Min§!s e Energia. 
Não tenho muita certeza, mas o_ que li por altO, 
em algum jornal, era que S._Ex_l'_ e_~a gllicitando 
a presença do Ministro das Minas e Energia para 
tratar deste assunto. Mas poderfamos ouvi-la, por
que S. ~ é realmente _a interessada no assunto 
e, se as sugestões forem válidas ... 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -A deci
são, evidentemente, será da CPI. Se S. Ex' esti
vesse in_teress~da realment~. teri~ _ comparecido 
a aJgum desses depoimentos, teria assfstido a al
gwna dessas reuoiQes. Se. S. fr não _ _fez isto,_ 
entendo que a sua critica era mesmo mais à nOSsa 
atitude ou a escalonamen!O dos depoimentos 
aqui prestados. Acho que não há razão, a nãO 
ser que o Presidente e o Relator_ en~ndam neces
sário, estender mais esses comparecimentos; não 
vejo razão- para que Isso- seja prolongado. Efa
a minha opinião pessoal. --- -- -----

Para encerrar_, acho que irrigaçãp é mecanismo 
indutor, tanto da variedade da produção, como 
de empregos. Nesses sessenta mil hectares do 
Vale do Gurguéia, captados da água subterrânea, 
poderiam ser gerados cento e oitenta m)l empre
gos, e empregos bons. Acho que é em dma disto 
que o Nordeste tem que se pegar como tábua 
de sa1vação. Muito obrigado, Sr. Ministro. Esta 
CPI agradece a todos_ e cleclara _encerrada _a reu
nião. 

8• REUNIÃO, REAUZADA EM 
2 DE SETEMBRO DE 1987 

Às quinze horas do dia dois de setembro _do 
ano de mil novec.entos e_ oitenta e sete, na Sala 
de Reuniões da Comissii,Q_Q.e_Çc:onornia,_Ala Se-
nador Nilo Coelho, reúne-se a .. Co_m_lssão .Parla- · 
mentar de Inquérito, criada através d~ R_~Jução 
n'1 8, de 1987, qestirJ_ada a investigar as causas 
do racionamento de _energia elétrica e a política 
para o setor elétrJco, presentes os Senhores Seri.a:
dores Aluízo Bezerra •. Cid de Carvalho, Jutahy Ma
galhães, relator, e José Agripino. · 

Abertos os trabalhos, o Senador José Agripino, 
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata 
da reunião anterior e, em seguida é dãdã ComO -
aprovada. _ __ 

A seguir, a palavra é concediõa a_q_Qr,._Q11,1mont 
Xavier, Secretário_das Minas.e_Energiá do Estado 
de Pernambuco que discorre sobre a situaçã.Cl 
atual do racionamento de -~nergia no Nordeste, 
as perspectivas para 1988 e_ além; a influência 
do Proine e, fmalmente segere algumas recomen-
dações.. _ . 

Prosseguindo, o Senho_r_Relator, Senador JUtã~ 
hy Magalhães encaminha Ofício ao Presid~nte dã 
CPI para as necessárias providências, -no qual soli
cita informações ao Tribunal de Cor;ttas da_Qoião~ 

Fmalmente, o Senhor Presidente c;lgradece a 
presença do Se_ithQ~. ldfl.l.nJ.Ont __ ~~r, Secretário 
das Minas e Energiá do Estado de Pernambu~o 
e comunica que_a convocação _ _do Senhor Ministro 
de Estado d~s Mina_s e Energia, Aureliano Chaves, 
será no menor espaço de tempo possível:· --

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a_ r~4..__ 
nião e, para constar etJ Hargl_do .P~reira Femal)~~! -
lavrei a presente.. Arn. que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Pr~idente_ que, detenni_na 
que as notas taquigráficas tão logo _traduzidas e 
revisadas, sejam publicadas, em anexo, à presente 
Ma. 

ANEXO À ATA DA 8• REllNIÃO DA COMIS· 
-""54"0 PARI.AM!JYT ARDE INOOÉRrTO. DES- -

1TNADA A ''lflVES77GAR AS CAl/SÃS i:fó 
RACJOfiAMEr{rO DE ENERGIA Ellfn?JCA 

. EAPOLfrrQ,PARAOSEIORELÉTR/CO'; 
• REI1/,/ZZIPA EJ.f2 DE SETEMBRO DE i 987, 

::.~A FIM DE 6tJVJR O DEPOIMENTO DO SE-
fiHOKDRUMOI'fT MWER, SECRETÁRIO 

. . .DAS MINAS E lõNERGIA DO ESTADO DE 
.PERJ:f!,MBUCO, OOE SE PUBUCA COM A 
DEVJDAAUTÇJRIZAÇÃO DO SENHOR PRE, 
SIDENIE .. 

Presidente: SerlactOr _JOSé ASrlPIOO 
Relator: Senador -JUtah.f Magalhães 
(fntegra do apanhamento taquigrâfico.) 

O SR:PRESJDENTE (José Agrtpino) • conta
moS· c:::om··a- presença do Dr. Drumond Xavier, 
muito digno Secretário :das _Mjnas e J::nergia do
Estado de Pernambuco, da_l).do prosseguimento 
aOs OõSsõSlfãbâ1hos nesta -'CPI, que investiga as 
catis-âS ao- fãCiómim.ehto da energia elétrica no 
Nordeste. 

Váfrioif OUvl'fl'loJe o depmmento do Sr. secre
tário das Minas_ e Energiã-de Penambuco, que 
segU.rámeõte nos dafá_ uma contribuição valiosa 
pelas info~mações qüe deve nOs trazer, de âmbito 
regioal, principalmente no que dii respeito à situa
çâõ em-que se ehcohtiam a5:- concessionárias de 
eiÍ.ei'Qia elétrica estaduais e o prejuízo que elas · 
estão absorvendo, ou com que elas estão sendo 
penalizadas em função do facionamento que hoje 
se abate na região Nordeste. 

Posto isso; gostaria de agradecer a presenÇa 
do Sr. Se<;n~tário e passar-lhe a palavra para o 
seu depoimento. 

O SR. DRUMOND)<AVIER CAVALtANTI UMA 
_;-g-rs. sen.adoreS;agradéÇo a oPortunidade e tra
gO 'a:qui um material (;:S_critõ, que passo a ler, sobre 
o fâclonamento de elétrica no Nordeste: 

"SitriãÇáo Atual 
-cr rãC1onamento de energia elétrlca no nordeste 

foi instituído a partir de 19 de março deste ar),o, 
sendo fJXado um corte_de 15% do consumo global 
da ~giâo, que deverá ser reduzido_ para 10% 
a partir de 19 de setembro. limite no qual certa
mente deverá permãneter até o Hnal do ano. 

-ASverdadeiras causas dõ facionÇJ.mento resul:-
tãffi Cios'-atrasos anteS ln1i0duizidos deliberada
mente em importante-s. obras do s_etor elétriç_o re
gional, como- por eXemplo na usina hidrelêtric:·a 
de Itaparica, que pelo seu primeiro cronograma 
deveria ter entrado em . operação em 1981. Se 
esta usina estivesse fuQclonando\ pelo menos a 
pãrtir' do fin'al _ ç:le 1986, ri_ão teria havido nec;:est
dãde·-de ra.cíõnamento, rpesmo com a falta _d.e 
chuvas que se verificou na ba~a do_rio São Fran
dSCo.- - ·--

As conse<lUências do racionamento para a eco
nomia da- Região for_W:n e estão sendo- gravfs
siJTias, não sOmente_ pela redução imediata do 
ruverde produção industrial e da atividade comer
cial, acat'l"etanào r~flexos negativos po nível de 
emprego, como_também Pela retração".doslnvés
tiinentos ,produtivos qúe teri"de a· projetar suas 

-COOse.quencias' nialéfic~s pàr~ o futura. 
De qualquer modo, para este ano de 1987 nã.da 

mais se_pode fazer para melhorar a situação, em
bora _se possa ~fulnar que a Sua evolução foi até 
certo ponto favorável, pois o regime hidrológic:::o 
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do rio São Fnmcisco t!':m se apresen_!ado um pou~ 
co melhor do que havia sido previsto. 

Na verdade, este_ fatO, aliado, ao tra&i:llho de 
recUPeração das USinas térmicas deSenVolvido 
pela CHESF, que tem aumentcu:Jo conslderavel
rri~ntea- contribuição dessas ysinas_ na geração 
global do sistema, e à ·colaf:>oraÇão da sociedade, 
que ·eStá econ9mizaridõ enefgia, evitou o aumen
to dQ-(Úvera~- radoriamentO, que cheQou a ser 
aprovado peJO Comitê coordenador de OperaÇão 
do Norte/Nordeste- CCON, e permitiu atê mes
mb 'a Sua redução ·para 10% a partir- de 19 de 
setembro próximo, como inkialmente mencio-
nado. , 

. P.,...pectlva para 1988 
Nesta altura dos __ a<::ontecimentos, as perspec

tivas do racionamento para o ano de 1988 são 
bastante favoráveis, desde_que se assegure a con
tin_ul~d~- nonnal das obras n~essârias à _redução 
do risco de défict energético na Região, conforme 
a seguir indicado:_ . __ 

a) garantia de operação em 1988 das quatro 
primeiras unidades geradoras da usina hedrelé
trica de_ Jtaparica, a primeira das quais o mais 
tardar até abril. Par_e.ce este fim, os condicionantes 
são, além dos serviços de construç_~o e monta
gem, a desocupação da área de reservatório e 
o respectivo reassentamento das populações atin
gidas, que constituem o verdadeiro ponto critico 
da obra; 

b) garantia de duplicação da interligação Nor
te/Nordeste através da 2• linha de transmissão 
de 500kV ent:r(: T~curuí e Presidente outra, até 
março de 1988; _ . 

c) implantação e energização até junho de 
1988 da 2~ linha de transmissão, em 500kV, entre 
Sobradinho e ltapari<::a; 

_ d) garantia da entrada ern operação das uni
dades-geradoras de n~ 8, 9 e 10 da usina hidrelé
tri_ca de TuCuruiJ a primeira ainda no 29 semestre 
de 1.9a7 ~ as dern~is em junho e seterTiófO de 
!988; --

e) _garantia de ampliação da potência instalada 
de usina~ tennoelétricas no sistema da CHESF 
em cerca de 30QMW_,_ çl_urante o segUndo semestre 
de 1987. 
~Para a consecüçã..o desses objetivos, a maior 

d.Uicu1dade seria ul)la indisponibilidade de recur
sos financeiros, hipótese que parece Vi~alment~ 
afastada, graças ao Decreto n9 94.686;- a'sSinaêlo 
pel9 P~sídente da República em 27 de julho deste 
ano, instituído· o PrOQrama-de Emergência para 
Suprimento de Energia elétrka _ao Nord~te, que 
concede prioridade absoluta para o <::onjunto de 
obras acima mencionado, garantindo dessa for~ 
ma os recursos indispensáveis para o ·seu anda-
mento e conclusão. - _ _ _ 

Assim, praticamente está eliminada a possibi
lidade de _continuidade do racionamento para o 
anO:-de-19'88, a não ser' que, PÇr qualquer razão, 
as 9b!~_s- em -gue~o v~nham ~ sofrer novo_s atra
sos. se as bbr,as forem implantadas nas datas 
prevfstas, mesmo que o próximo período chuvoso 
da b~ 1.o rio Sao- Francisço ã se iniciar ef11 
nevem ~ª-o seja .favC?r~elr_ ~-ª.9 !'taverá proble--
mas enugéticos para a Região no próxiino aõõ. ·_ -

Perspectivas para o Futuro 
As cói1diçôes do abast~<:il"'l~n.to .d~ ene.r_gia elé

trica do Nordeste para além do ano de 1988 estão 
balizadas_ pelo Programa de Obras Decenal_da 
CHESF para o periodo 1987/1996, e para mais 
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longo prazo pelo Plano 2.010 da Eletrobrás, que 
incorpora o Programa De.cenal e: que atualmente 
está em discussão a nível interno do setorelétrico. 

No horizonte do Programa Decenal da CHESF, 
além da conclusão de ltaparica c:-om seus 1500 
MW, a obra de importância decisiva é a usina 
hidrelétrfca de Xingó, também no rio São Fran· 
cisco, que na sua primeira etapa deveríil contar 
com 6 geradores de 500 MW cada um, totaJi~ 
zando, portanto, 3.000 _MW. _ 

As demais obras de geração desse Programa 
são as seguintes: ampliação da uqina de Boa Es
perança, no rio Parnaiba, com mais 126 MW, pre
vistos para operar em 1990; a implantação da 
casa de força da barragem de_ Pedra do Cavalo, 
no rio Paraguaçu, com 300 MW e operação pro-
gramada para 1991!1992; e a cOnStrução da usina 
de Itapebi, no rio Jequitinhonha, com 3 x 205 
MW, cuja primeira unidade deverá entrar em-seiVi-
ço no ano de 1996. . . . 

A usina htdrelétrica de Xingó inicialmente esta
va programada para entrar em funcionamento 
em dezembro de 1991. Entretanto, entre abril de 
1985 e fevereiro de 1~a6 o processo de concor
rência para· execução das obras cMs da usin~ 
esteve paralisado por determinação superior. Ha
via pressões multo fortes para que Xingó fosse 
postergada em favor de outras obras do setor 
elétrlco nacional. 

Porém, em vista de uma mobilização politica 
multo forte, em 5-2-86 foi autorizado o reinício 
da licitação sem qualquer modificação nos con
ceitos e diretrlzes que norteavam a concorrência 
original. O resultado disto foi a introdução do atra
so de um ~Q na entrada em operação da usina, 
que foi reprogramada para dezembro de 1992, 
cú já com risco dE: déficit no Nordeste acima dos 
padrões adotados no planejamento do setor elétrl
co brasileiro. 

Mesmo assim, os trabalhos ào empreiteiro no 
campo teriam que ser iniciados em novembro 
de 1986 e des_envolver-se a um ritmo que permi
tisse a realização do desvio do rio em julho de 
1989. Isso exigiria um volume _de desembolso 
efetivo em 1987 da ordem de cz$ 1.9 bilhão, 
em moeda constante de junho cl.e 1986. T oclavia, 
para este fim s6 foi aprovada_ pelas autoridades 
competentes a aplicação de. t:erca de CZ$ 0,7 
bilhão, ou seja, aproximadamente a um terço do 
necessário. 

Nestas condições, a obra teve de ser replane
jada para a chamada alternativa "Xingó lento", 
com o desvio do rio deslocado para julho de 1990 
e a operação da primeira unidade geradora para 
julho de 1993, progrãma que está prevalecendo 
hoje, tendo em vista que as obras s6 começaram 
de fato no último mês de março. 

Como C_ortseqüêlieia desses atrasos de Xingó, 
os riscos de déficits de energia elêtrlca no Nor
deste, e por conseguinte de novos racionamentos. 
que após a entrada de ltaparica se mantêm b&xos 
até 1991, sobem consideravelmente a partir de 
1992, quando supera os 7%, para aJcançar, em 
1993, mais de 12%, o que significa dizer bem 
mais dO que o risco norrnalm~nje tolerado no 
planejamento do sistema elétrl~o nadonal, que 
por força das dificuldades financeiras agora está 
sendo aceito no limite de 5%. 

Portanto, o atual cronograma de Xingó já é 
bastante critic:o para o Nordeste e não pode ad
mitir sequer mais um clla de atraso, sob pena 
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da certeza de novo racionamento na região por 
voha de 1993. Todo o esforço polftico das lideran
ças regionais tem que ser dirigido para evitar que 
Xing6 se transforme em nova Itaparica, com su
cessivos. atrasos. ~jos resultados estão à vista 
de todos. _ . . . . 

Mais do que isto, há que se reivindicai; medidas 
capazes de reverter as perspectivas atuais, pois 
não se pode entender que, ao lado das posturas 
em defesa da redução das- desigualdade"s regio
nais, se admfta como normal o planejamento da 
expansão do sistema elétrico da região Nordeste 
com a consideração de um risco de dêfic_it percen
tualmente maior do que para as demais regiões 
do País .. 

Na verdade, _como- jf-foi salientado, isto ê o 
que está ocorrendo para o horizonte de 
1992/1293, a partir do Programa de Obras Dece
nal da CHESF, que foi simplesmente incorporado 
no Plano 201 O da ELETROBRÁS, sem a introdu
çáo de nenhwna medida corretiva, configurando 
urna verdadeira discriminação contra o Nordeste. 

Mesmo sabendo-se n~ ser mais possível, tec
ni~ente, acelerar Xing6 para recuperar o tempo 
perdido, outras alternativas poderiam ser adota
das para reduzir o risco de déficit na região, ou 
pelo menos para igualá-lo às demais áreas do 
Pafs. Embora reconhecendo as dificuldades fman
ceiras que a Naçao atravessa, nãÕ se Pode abdicar 
do princípio de que o planejamento deve ser feito 
garantindo-se riscos iguais para todas as regiões. 

lnDu~nda do PROINE 

As considerações acima não levam_ em conta 
a influência do Programa de Irrlgaçã"o do Nordeste 
- PROlNE, que pretende promover a irrigação 
de um milhão de hectares até 1990, dos quais 
cerca de 600 mil na bacia do São Francisco. 

Urna análise preliminar ~bre o assunto, efetua
da pela CHESF em 1985, por ocasião do lança
mento do referido programa, mostrou que a sua 
implantação apreSentaria os segUires reflexos pa
ra o setor de energia elétrlca da região: 

&l--acréscimos na demanda de energia que 
atingirão 4,3% do mercado no ano de 1990, isto 
sem- considerar os seus naturais efeitos multipli~ 
cadores; 

b) redução da ordem de 18% na capacidade 
de g~ção de energia finne nas usinas do rio 
São Francisco; 

c) -elevação dos níveis de riscos de deficit de 
energia que atingiriam valores bastante elevados 
a partir de 1990 (superiores a 30%): 

d) possibilidade de aumento no consumo mé
dio de combustíveis derivad_os de petróleo para 
geração de energia elétrica, decorrentes da neces
siclade de intensificar a operação do parque ter
moelétrlco da região; 

Recomendações 

1) _garantir os recursos do Programa de Emer
gência para o suprimento de Energia Elétrica do 
Nordeste, objeto do Decreto n9 94.686/87; 

2) assegurar que os ônus decorrentes do ra
cionamento ora imposto ao Nordeste sejam, co
bertos pela União, em particular a queda da receita 
das empresas concesslon6rias de energia da re
gião; 

- 3) adotar medidas para nivelar o risco de déficit 
no fornecimento de energia elétrica às várias re
giões do Brasil; 

4) dar prosseguimento, em maior nível de de
talhe e profundidade, à análise dos impactos de
correntes da implantação do PROINE nO sistema 
elétro energético da CHESF, de forma a adequar 
o ~u planejamento a esta nova situação. 

Recife, 1 o de setembro de 1"987. - Drumond 
Xavier CavalcanU Uma. 

Meus Senhores, há alguns pontos. ainda, que 
eu gostaria de tocar em meu depoimento. 

Primeiro, o que realmente ocasionou estes atra
sos no cronograrna de obra? Eu diria _que, em 
linhas gerais, o setor elétrico foi usado, depois 
do primeiro choque do petróleo, na política de 
endividamento, As empresas foram obrigadas, 
praticamente, a contrair empréstimos e a ante
cipar compras como, por exemplo, as máquinas 
de Xing6 já estão comprada se há muito tempo. 
Todos sabem que os equipamentos para o pro
grama de geração nuclear já estão comprados. 
Então, antecipou-se a compra de equipamentos 
dentro de wn_ processo de: endividamento cres
cente. Depois veio a crise cambial e .. a. grande 
desvalorização do cruzeiro. SabemO$ qUe, às vés
peras da grande desvalorização do cruzeiro e da 
crise cambial, as empresas de energia elétrica 
eram obrigadas a contrair empréstimos, quando 
nenhwn grupo privado neste País estava contrain~ 
do empréstimos. Depois da crise cambial, as em
presas foram usadas no combate à inflação. Prati
caram-se tarifas irreais, abaixo do custo, na tenta
tiva de conter a inflação às custas do setor elétrico. 
O atraso de ltaparica vem no bojo de toda esta 
política eq_uivocada, desde o primeiro choque do 
petróleo. E, portanto, uma conseqUência da poli
tica_de en_c;Uvidamento crescente e do uso do setor 
elétrico como instrumento do combate à inflaÇão, 
com a prática de tarifas irreais. Neste ano, Chega
mos, então, devido a todos estes atrasos, a ter 
um déficit no fornecimento de energia da ordem 
de uns 15%, E rieste momento, colocamos a 
CHESF, de 1985, que já estimava que o risco 
de déficit, com o cronograma normal de obras 
da CHESF, atingiria 30%, em 1990, caso oPROI
NE viesse realmente a se desenvoiyer confo(JTle _ 
o pfano original. 

Para que V. Ex'" tenham um-a idéia, hlstorica~ 
mente neste País, considerou .. se que o risco de 
déficit aceitável num planejarnento do setor elétrl
co era de 3%. Mas, recentemente, devido às difi
culdades financeiras introduzidas, sobretudo pela 
política de endividamento crescente e pelo custo, 
portanto, do serviço da dívida, esse percentual 
foi aumentado para 5%. Srs. Senadores. estamos 
saindo hoje de um racioqm_nento ejá_temos uma 
previsão de risco de déficit para 1993 de 12%, 
e isso sem- considerar o PROINE. PortantO, ao 
mesmo tempo, em que o Governo élistribui recue .. 
sos através do FlNOR para a industrialização da 
regiãO;-ao mesmo tempo erh que o Governo lança. 
llfl'! programa ambicioso de irrigação, esse mes
mo Governo planeja um setor elétrico, onde o 
risco de racionamento é muito elevado e onde 
o programa de irrigação não é levado em conta. 
E ele tem um impacto extremamente importante 
na geração de energia elétrica ria região, elevando 
o risco de déficit em 1 ~.caso-o prOgram~ fosse 
cumpri4_o de acordo _com ?J:S suas metas iniciais, 
cerca de 30%, o que ê um percentual simples.. 

_ mente· inaceitável. 
Srs. Senadores, gostaria de deixar bastante da· 

ra a importância dessa questão, na hora em qUe 
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venho aqui e anuncio que, se o PROINE for Cl!rn
prido teremos um risco de dêffdt-de· :16% ·em 
1990; estOu induzindo a to-dos ãQUêtes quê podeffi 
investir na região-a se desviarem para_ outras re
giões do Pais. Portanto, -~-ç_on~eqüências, se as 
medidas não foram tomadas a tempo, para que 
tenhafrioS-na região o mesffió- riSco de dé:ficit 
das outras regiões, sem nenhum favor, estaremos 
prejudicando seriamente o processO d~ industria
lização da região e decretandp a falêllcia do PRÇ)I
NE. Era isso o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino)-Agrade
cendo a exposição do Dr. Drummond Xavier de
Uma, dando inicio à segurida parte qqs ~abaJhos 
desta tarde,_ concedo a palavra ao Relator, o nobre 
Senador Jutahy_Magalhães, para iniciar o pro
cesso de indagações. 

O SR. RELATOR (Jutahy Mag.,Jhães) - Dr. 
Drummond, o seu depoimentO fói importante pa
ra esta Cómi§Sáo, índusive pela: àivérgência de 
opinião a respeito da influência do programa de 
irrigação eni relação ao possível déficit energético 
na região nordestina. Esses dados sãó importan~ 
tes para o estudo que esta Comissão fará a res-
peito do assunto, porque vai nos obrigar a um 
levantamento mals ·prOfundo- sobre a questão, 
pois o- ponto de vista de v._ s• diverge totalmente 
daqwlo que nos trouxe aqui o Ministro da lrriga_ção 
acerca da influência desse programa num possí~ 
vel déficit de energia. E os dados de V. 5' são 
dados importantes, são dados levantados, técnica 
e estatisticamente, embora as nossas estatísticas 
no Brasil sejam muito falhas, mas de qualqu"êr 
maneira, V. S• deve ter tido a preocupação de 
um estudo muito sério, inclusive de ter colhido 
a opinião de técnicos da CHESF e U\mbêm os 
representantes da CHESF estiveram aqúi, bem 
como os representantes da ELETRONOR1E e 
outros órgãos do_Govemo Federal. TUdo isso nos 
levaria à esse questiona.mento, um dos pontos 
importantes desta Comissão. a respeito -do que 
fazer para evitar que o Programa de Irrigação, 
que é da maior._ importância para o desenvolvi
mento do Not:.deste, tenha uma in_fl_uência nega
tiva no próprio desenvolvimento da região. 

Gostaria de fazer algumas indagações, que eu 
havia preparado para formular a V. 5': são conhe~ 
ddas as limitações no fornecimento d'água para 
a consolidação de um modelo energético.hidrelé~ 
trlco suficiente, para impulsionar o desenvolvi
mento industrial do Nordeste. Quais as alterna
-tivas energéticas seguiQ.as_p_or_'l_.~~ªr?l º-f'l-o_~d~s~ 
te? Embora V. s~ já tenha exposto em seu depoi~ 
mente suas opiniões, gostaria que V. St fosse mats 
direto nessa questão. 

O SR. DRUMMOND XAVIER CAVALCANTI U
MA-SenadOr, eu me ieferi-aQPROINE, b_asead0 
nwn trabalho feito pela própria CHESF, aPresen
tado em 1985. Portantq, esses_ dados foram levan
tados em estudos da CHESF, apfEisentaêlos_ no 
lançamento do PROINE. PQ®nto, t~nho esse:.tia
balho, que é fácil de ser_ obtido, trabalho oficial 
daCHESF. 

Com relaçãq às alternat,iyaª, com a construção 
de Xing6. praticamente te_rmin.3mos o c!éSêiwol~ 
vimento das hidrelétri.ca~ de porte médio e_ gran
de, na região. A partir daí, toma-se nea:.Ssá,iio 
a única coisa que hoje parece viável, que é o 
desenvolvimento de usinas hidrelébicas na Re
gião Norte. No TocantinsJ por eXéfi1_plo, a CHESF 
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dese~ çonstruir ~antj! _I_sabel e regularizar o rio. 
Saii~ _I~J>el t_e'Tl __ 2.000 mw; a reQutal;:iza~o ~o 
T cx;:~f:iD__$_P'ériritiirá ter ·mais 2.000 mw ·na-Usina 
-~ !uc:iii'U1, e, em ~uida, ~mpre d_esenv~~n_d? 
o potendal do Norte com ip.te~ligação Norte-N_o_r-
deste. -

Da manei~a· conio o planejame~t6 está ~~lido 
discutido_,. hoje, no Plano 2.01 O, está se_ndo discuti~ 
dopelo setor elêtrico, e ainda não foi oficialU:ªdo. 
Esse plano contempla~nos com esse risco de défi
.cit de 12%. às vésperas da entrada de Xingó, 
quando o que é norma:lrr)ente admit;ido já hoje 
no setor elétrtç::o é ele 5%, 9 risco _f; d~ficit oormal 
de 5%. Diga-_se de passagem que, tarrÍbém na· 
década_d_e .00~ a Região ~udeste vai sofrer prova~ 
yelmente um risco de déficit superior a 5%; nõ . 
entanto, bem inferior aos 12% do Nordeste. Ago
ra, o pior é que se descobre, a partir desse estudo 
da CHESF, cjue esse Plano_ ?,010 não leva em 
conta o PROINE, quer dizer, esse risco 4e déúd~ 
de 12%, Senador, às vésperas da entrada de Xin~ 
gó, ·não leva em conta o .óesenvolvimento do 
PROINE. Se o PROINE.vaí se desenvolver de acor
do ,com o novo cronograma seria necessário, ·en~ 
tão. detalhar i$,$0. E o que recomendamos é .que 
o risco ·de déficit da Região Nordeste não. seja 
maior do que o risco de déficit das outras regiões.· 
Es_e ponto parecesse-nos fundamental, porque, 
conforme_ V. _Ex" ~mesmo sabe, uma coisa: é. 9 
planejamento, a outra é a distribuição dos reçur~ 
ses, me.smo porque_o_setorelét;rlcQ previa a entra~ 
da em operação de ltaparica, em 1981. Isso foi 
planejado, no entanto, houve corte de verba!?, e 
ltaparica ainda não entrou em operação em 1 Q87, 
vai entrar no início de 1988. Creio mesmo que 
seria necessária alguma coisa em termos insti.tu~ 
donais que obrigasse o setor elétrico a tr_aba!llar 
com riscos de déficits iguais J)ara as váriaS regiões~ 

E:inbora-rêcórihécEnídO as difiq.lldad~s Q'ue 
atravessamos, o:endMdilmento muii:o ·graitde do 
setor·elétricO~ eUOáo-diria qual seria esse rl.séO 
de défidt,-mas nao é justO-que-o No~deste venh_a 
a sofrer o riscO de défiCit çluas ve"zes inalar dp 
que áS .Putras- regiões: E' um·a questão de 'levãr 
adlánte, ·corii' C:Ohseqüência, a,_ héSso discurSO dé 
diró.ínyiçãO dessas desigualdades regionais. E e 
~a maneira m'ulto~simples de controlar uni pi--0:. 
cesso de planejamento extremamente complexo! 
ao InvéS de controlar o que deve ser feito. Podería
nios obriQ-ar a que o risCõ foSSe" o. mesmo, e issg 
seria umã medida muito eficiente no caso do Nor-
deste.·------- - -

Portanto, nós temos, respondendo mais dir~ta
mente a sua questão, um potendal na Região 
Norte a explorar que nos perffiite extrapolar o 
consumo_ da Região Nordeste, até pelo .menos 
o -ano 2010,2.015, atê lá a ReglâO- PQde se dese.n~ 
volver a taxas até bastante elevadas usando a ener
gia disponível na Região Norte. O que é mérls 
importante ·pafa se ter uma opção ao fomecí
l}i"entO- ae -energia elétrica no Nordeste é o ~e 
Vâl'ViáOifiZar O~ProQrama-ae IrrigaçãO, porque o 
reServiitorfo ae Sóbradinho,_hoje, é peorado vrsan~ 
do produzir energia elétrica porque ele· é que Qa~ 
rélôte a geração" e·_o fomecim~ento de energia elétri
êãllà região. E neCessário Usãf ó -reserv-atório 
cOfn "mais flexiDilidade para atender melhor. ap 
programa~ a-e-liTigação: E já que falãrhos no _pr~ 
grama de irri~ção, toma-se_ ainda m<;~ois neces
~ri_<?_ regulamerltar-o uso_A_a água do rio. 

Sernª"a p_assada, tivemos notícia d~ wn cof).~ 
flitO e"m. toniõ da água de _um rio que nasce no 
~d~ d~--PE:m_ambuco_ e désãgua hõ Sãó Fran
cisco. Aqueles que se abastecem da Barragem 
Nilo Coe1ho d[retanlente e os que se abasteCem 
áJu~imte dã: _Ba~gem _ f"iilo Coelho; un~ pedindo 
qiie, nao ·soltassem a água 'da Barr~gem, porque 
a água estava fiçan4o m!,l_lto distante da lavow-ã, 
e Os outros', de cabrobó, pedindo para que sohas
se'm- ma:rs- âQua, pelo mesmo motivo, porqUe ·o 
nrvet dã ãgua eSfãva muito dista{lte e eles não 
podiam bOmbear. Coro c_erto espanto, notamos 
que não há nada que regulamente o uso da água. 
Não há, dentro dos planos de irrigação, nenhum 
estudo conseqüente para ver até que ponto nós 
podemos irrigar ·e Onde nós podemos irrigar. 

Estamos--Simplesmente iniciando o programa 
de irrigação e já swgiu um conflito, e esse tipo 
de Cbriflito tende a aumentar na medida em que 
o prOgrama de irrigação :se acelere e não haja 
iõnestudo nláJs:toQséqüente e maiS áproful'iaado 
sobre onde_ e como irrigar, e em que quantidade. 
·- OSR.RELATOR (JutahyMagalhães)-ONor
deste está sempre atrás. Vimos em todos os de
poimentos, e V.Sa. hoje repete, o setor de energia 
teVe SeúS atrasos-em decorrência de assumir Cer
tos ·comprOmissos e certos endividamentos, com~ 
prando material que ainda não necessitava e mui~ 
tas vezes que não vai necessitar nunca. Mas esses 
atrasos setopre foram maiores nas usinas do Nor~ 
deste: Tivemos 'atraSoS também no Sudoeste, ti.ve
mõS atrasos no Centro-Sul, mas esses atrasos 
sempre foram nlenores em rélação aqs atrasos 
Que tiVeffióS~IT(iloSsã ·região. 

Hoje, nós estamos paQ:ando o preçô ·disso, e 
v~ s·ã.- alerta --e- muito óein --a -respeito da possibi
lidade de uma pior situação" no próxkno decênio. 
se ·certas meardas não forem tomadas com a 
deVida ant~cedêrJ,çia, já gue a_maturaçáo de_i.Jm 
projeto de energia leva de sejs ·a sete anos, não 
teremos como·_e:vi"t4f um radonamento pior que 
o atuàl, em i 993, 1994. · · ··· · · 

Mas_.eS$8s medidas são ainda de pouca monta 
para atehder às Õecessid8:des-dci Nordeste. Te
mos que acreditar que o atual Oo~mo. que é 
um governo nordestino, um governo cujo ~fesi~ 
dente da 8epública é do Nordeste, passe a reco
nhecer ã t1eces5idade de_ iril.pUlsi60ãr ffielhor e 
mais (oiterflente aquela região.- Não delXemoS 
apenas para os discursos, que muitas vezes levan~ 
tam- esperanças· riiUíto forteS na i'egião, e_ que têm 
uma concretizaçãO bastante diferente da realida~ 

-ae~o:~-7;f~~~~tê~dQ--Estadõ da Bã!'-Lia, floi 
~ffipiÕ, i-edafno que num g'õvemo nordestino 
a Bãhia esteja to.talmente afastada de todos os 
órgãos -de ·dedsão e.conômica e de desenvQivi
inEiniQ -~~Qiqi-i:al:- Nãci ~~os adm-itir que -um 
~do, com a potendiilidade da Bahia, se veja 
fora dO ~er de decisão-de uma P~brâs, por 
exeiU]?iõ.' A Baruã,(fü'ê· já ·teve trêS diretores na 
petrqbrásl no ~eSinO pE:ríOdo, hoje não tem nin
guem. t'l~ t_em nin"9uêm ~na Petrofértil, não tem 
ninguém nã Cáixa EcOnõmica, no Banco do Nor
deste; rião_ tem- ninQ:uéin e_iii-nenhum órgão de 
de<:isã.O e2on9miCa e desenvolvimento regional. 
·Por isSo ficalil:flcifdefend~r os interesSes dã Bahia 
e o~ "IntereSSe~;' dó Nordeste. Nós eStam~ v.en_do 
a Bãhia aíaStada deSses órgãos, desses podereS 
·de-deCisõeS e, Por isSo mesmo, sendo prejudicada 
·no>eU~qntere~Ses: Mas-o prejuízo não é só da 
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Bahia, é do Estado como uma regiilo como o 
Nordeste._ _ _ _ . ____ -· __ 

Por isso é que fico preociipado quando penso 
no futuro da nossa região. 

Mas farei uma segun@ pergunta a V. S': consta 
que o possível redirecionam~nto de uma parte 
da energia atualmente cedida à AL.UMAR, no Ma
ranhão, para o Nordeste, aliada a outras medidas 
de geração térmica, poder-se-ia suspender o ra~ 
danamento. Peço a V. S• que diga, dessas hipóte
ses, que iniciativas tomou neste sentido junto às 
autoridades competentes? 

O SR DRUMOND XAVIER CAVALCANTI UMA 
- Muito oportuno, nobre Senador, é a questão 
ALUMAR. 

Desde o inído, quando se ariunciou o raciona
mento, aliás, no dia 23 de fevereiro, participei de 
uma comissão que elaborou um documento que 
foi entregue pelo Governador Miguel Arraes ao 
Presidente da República Nesse documento já se 
colocava a questão AL.UMAR. Primeiro, é preciso 
entender para ver a importância da questão, é 
preciso ver um pouco da história. 

Quando a ALUMAR instalou-se, na área do Ma
ranhão era de concessão da CHESF e, então, 
o Governo pediuà CHESF que concedesse subsí
dios à energia fornecida à AU.IMAR. Como a Dire
toria da CHESF resistisse, porque chegara à con
clusão de que era inviável fornecer uma tamanha 
quantidade de energia, cerca de 12% do consumo 
do Nordeste atual, a preços subsidiados, o Gover
no providenciou a retirada do Maranhão da área 
de concessão da CHESF e a inclusão do Mara
nhão na área de concessão da ELEffiONORTE 
que concedeu os subsídios. 

Os subsidias são percentualmente pequenos. 
Disseram-me que é qualquer coisa da ordem de 
10%. Mas, nobre Senador, 10% de 450 MW cor
responde a 45 MW, que são suficientes para man
ter, nas indústrias tradicionais, 45 mil empregos. 
Portanto, embora o percentua1 seja pequeno se 
aplica sobre um montante muito grande de ener
gia, e a questão- Aluinar se colocava, não s6 por 
isso, mas também porque praticamente toda a 
produção da Alumar é exportada. Somente a bau
xita, que também é fornecida pelo Brasil - a 
bauxita e a energia elétrica - mas a indústria 
está numa situação tal que se ela fosse desativada 
temporariamente, praticamente não causaria ne
nhum impacto na economia interna do Nordeste. 
Não era s6 uma questão do subsídio: era, tam
bém, uma questão de que era uma indústria tão 
particular, uma espécie de apêndice na economia 
da região, que a sua desativação praticamente 
não seria notada pela economia da região. 

Ainda um outro ponto. A Alumar emprega 2 
mil 300 pessoas e consome 450 mil MW. Em 
média, numa indústria tradicional, 450 mil MW 
corresponde a 45 mil empregos. E w,;a Ultima 
razão; é que devido a locaJização geográfica da 
Alumar a sua desativação permite trazer i! totali
dade da energia q.Je ela consumia e, neste ponto, 
meus Senhores, gostaria de deixar registrado: 
houve um debate na Red,. Globo, em Recife, num 
programa chamado "A Pal<.~vra é Sua", entre eu 
e o Presidente da CHESF, onde o Presidente da 
CHESF dizia que desligar a Afumar nêo resolveria 
o problema de racionamento, porque nem toda 
a energia consumida pela Afumar poderia vir para 
_o Nordeste e eu dizia que podia e, na verdade, 

põde. Pode e isso baseado num estudo da própria 
Q-:IESf, de que tenho uma cópia aqui. 

Em vista do mal-estar, devido ao fato de o 
Presidente da CHESF dizer que não podia e eu 
dizia que podia, redigi um ofício-circular para os 
outros Secretários de Energia do Nordeste, c;lizen
do por que podia, anexando o próprio trabalho 
dã CHESF. Assím V. EX' tem razão, porque a desa
tivação da Alumar, hoje, acabaria com o raciona
mento amanhã, porque toda a energia consumida 
pela Alumar pode ser transferida para a região 
Nordeste, e este fato foi negado com um argu
mento bastante falacioso. Na verdde, pode, na 
medida em que o limite de potência entre Tucuruf 
e Presidente Outra seja fixado em 980 megawatts. 
No entanto, quando ci estudo foi submetido ao 
GCOI, aqUele 6rgão fixou a potência entre Tucuruí 
e Presidente Outra em 1.140 megawatts. Dessa 
maneira, os únicos beneficiados seriam aAlumar, 
que continuaria com o seu fornecimento normal, 
e Tuturuf, que passaria a gerar mais- a Eletro
noi'te. Mas, no entanto, nesta condição de 1.140 
megawatts de trânsito entre Tucuruí e Presidente 
Outra não é possível transferir toda a energia da 
Alumar para o Nordeste. No entanto, sem afetar 
em nada o consumo do Maranhão, fixando aquele 
trânsito em 980, é possível trazer tudo. Portanto, 
fixou-se o trânsito de potência entre Tucuruí e 
Presidente Outra num valor, como urna decisão 
do GCOI, e, como conseqüência, não podia trazer 
tudo da Alumar. E jogava-se que não se podia 
trazer toda a energia da Alumar, mas escondia-se 
a circunstância de que era nessa condição, ou 
seja, fixando o trânsito entre Tucuruí e Presidente 
Dytra_ em 1.140. Portanto, a questão Alumar nos 
coloca diante do problema do modelo exportador. 
Até que ponto a região Nordeste pode desenvol
ver-se, plantando indústrias que recebem insu
mos a preços subsidiados e que exportam a totali
dade da produção? Além do mais, a questão Aly
mar obrigou-nos a uma investigação mais profun
da. E o que descobrimos? DesCobrimos que na 
década de 70 houve uma decisão das indústrias 
do alumínio, as internacionais, multinacionais, no 
sentido de transferir a produção do alumínio para 
paises subdesenvolvidos, que tinham energia farta 
e bauxita. Foi assim no Brasil e foi assim em 
gana. Induziram uma capacidade produtiva, que 
hoje é cerca de 1/3 maior do que o consumo, 
e deprimiram os preços. Ora, meus Senhores, 
deve ser muito bom rec_eber lingote a preço abaixo 
do preço de produção e com esses lingotes fabri
car coisas e as vender nos países desenvolvidos; 
aumenta. a margem do lucro. 

A questão do a1uminio está ai exposta: indução 
de um aumento de produção acima da capaci
dade de consumo, a depressão dos preços do 
alumínio no mercado iritemacional, e, hoje, esta
mos nesta situação. Assim, vejam os senhores, 
há o programa de emergência assinado pelo Pre
sidente da República, mas eu indagaria aos Srs. 
Senadores se não custaria muito caro essas usi
nas térmicas que vêm agora para remediar uma 
situação que poderia ter sido resolvida no tempo, 
de maneira muito mais econômica Vamos gastar 
130 milhões de dólares na importação de usJnas, 
num montante de 275 megawatts. Esses 130 mi
lhões de dólares vêm porque o Governo não teve 
ainda condições de_ negociar com a Alumar, a 
sua desativação, e, eventualmente, o ressarcia

-menta por lucros cessantes. Mas não seria muito 

\ 
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díficil demonstrar que, diante desses 130 milhões 
de dólares que vamos gastar para importar as 
usinastérmicas, talvez fosse mais barato comprar 
o lingote no mercado internacional e fornecer di
retamente _onde aAlumar queria porque, no mer
cado: internacional, o 1ingote de alumínio está a 
um preço muito baixo, ou seja, cerca de metade 
do que foi previsto no projeto da Alumar. 

A questãO Alumar, portanto, Sr. Senador, é esta. 
AAiumar vai continuar a receber energia pré-sub
sidiada e, por isso, estamos gastando 130 rriilhões 
de dólares, agora. · 

O SR PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. 
5•.- por acaso, dispõe de algum estudo sobre o 
perfil energético de Pernambuco e do Nordeste? 
Caso positivo, que conClusões e recomendaçõeS 
aponta para que se evite a reedição de raciona-
mento no futuro? - -

O SR. DRUMOND XAVIER CAVALCANTI UMA 
- R.eduzk o racionarnentp _\].gora, nã9 tt:;rnos ou
tra _opção a não s_er desligar a Alumar; opção 
que não implique num prejuízo social muito gran
de e que tenha pouca repercussão no mercado 
interno da região. A manter a Alumar ligada, com 
o s_eu fornecimento; a opção é rea1mente, a com
pra dessas usinas ténnicas que. no entanto, cus
tam caro. 

Com _relação ao futuro, o que deixaria_que essas 
recomendações_ que_ estão nesse documento, o 
primeiro, a garantia dos recursos do Programa 
de Emergência, segundo o Senador Agrlpino 
Maia, o Goverho, através, do Dr; Bresser, já teria 
assegurado que esses recurs_os vão ser_ mantidos 
e que não vão ser submetidos a cortes. 

Segundo ponto, assegurar que o ônus decor
rente do racionamento ora imposto ao Nordeste 
seja encoberto pela União, em partic~ar a queda 
de receitas das empresas concessionárias de 
energia da região. Passo às mãos do Senador 
José Agripino um estudo sobre a perda de receita 
com racionamento de energia elétrica, que_mos
tra, no caso da CELP, uma perda da ordem de 
450 milhões de cruzados, que passa a ter um 
sentido maior na medida em que sei que o investi
mento total da CELP, para este ano, é de cerca 
de 800 milhões de cruzados._ Portanto~ mais da 
metade do investimento previsto, é o nosso pre
juízo com o racionamento. 

No caso da Bahia, Senador, no caso da Coelba, 
o prejuízo é muito maior: 652 milhões. de _cru
zados. 

Achamos _que não é justo que as empresas 
concess1onárias de energia elétrica, do Nordeste, 
venham a_ sofrer esse prejuízo sem nenhum res
sarcimento e, portanto, este é um ponto que reco
mendamos que seja assegurado que o Governo 
Federai assegure esses rect,~rsos decorrentes dos 
prejuízos do racionamento. 

Três. Adotar medidas para nivelar o risco de 
déficit de fornecimento de energia elébica às vá
riás regiões do Brasil. 

Sr. Senador, se isso aqui valesse, a situação 
seria muito diferente, porque V. Exl' sabe que o 
Nordeste tem sido submetido a um risco de déficit 
de fornecimento, isso já há bastante tempo, supe
riç_r ao dq Sudeste e da Região Sul_. Isso deverja 
ser um principio que norteasse o planejamento 
do setor elétrico. 

Quarto ponto. Dar prosseguimento, em maior 
nível de detalhe e profundidade, à análise do im-, 
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pacto do Proine no sistema elétrico do Nor:d~ste, 
aprofundando esse estudo da CHESF, de 1985, 
que já previa um risco de déficit de ~Q% em 1990. 
Portanto, meus senhores, acho que esses pontos 
são extremamente importantes para o futuro do 
desenvolvimento da região. 
Preocupa~nos, agora procurando responder 

mais à sua questão, Senador, sobretudo, a if!'lpor~ 
tância do consumo da lenha na Região Nordeste. 
Precisamos pensar em como substituir esse ener-
gético. _ _ _, 

Em PémambuCo" estamos comprando leriha 
na Paraíba, porque já devastamos todas as nos..c;as 
reservas e as de Alagoas. 

No Rio Grande do Norte, a devastação é enor· 
me e não há nenhuma perspectiva de substituição 
desse energético, a não ser através de um forneci
mento maior de gás natural, cujas reservas, na 
Região Nordeste, já representam cerca de 60% 
das reservas nacionais, mas ainda insufi<:iente_s 
para uma substituição de grande morita do conw 
sumo de lenha. Eu creio que, -pata o futuro, a 
preocupação maior da região deve ser no sentido 
de planejar a substituição da lenha comt;> enerw 
gético 

O SR- RELATOR (Jutahy M<!galhães)- A sua 
Secretaria, em Pernambuco, tem estimulado alw 
gum plano, na estratégia de economia do Estado, 
na região, sem prejuízo do emprego como alterw 
nativa ao racionamento em vigor? Quais as linhas 
do trabalho em andamento? E o racionamento 
atual, em Permambuco e na região, ocasionou 
desemprego? 

O SR DRUMOND XAVIER CAVALCANTI LIMA 
- Quando assumimos a Secretaria. a adminlsw 
tração do racionamento se dava de maneira muito 
inadequada. 

Há uma portaria do Ministro, h~ um -decre:to 
do Presidente instituindo o raciona_mentp e há 
uma série de portarias do Ministro regulamen
tando como seria a administração do _racion.a
mento. 

Todos esses documentos~ nem uma vez, havia 
menção do nome emprego, nem produção. Uma 
única vez o nome produção aparece para faJar 
da produção de cerveja que seria uma das que 
deveriam sofrer um corte de energia matar, talvez 
porque beber cerveja seja pecado. 

Não se falava de emprego, não se falava de 
produção, tratavawse de fazer um corte linear: 14% 
em todas as indústrias. 56 que o que nós encon
tramos foi uma indústria que não tinha contrato 
de fornecimento, ou melhor, 13 indústrias, porque 
cerca de 30 indústrias na Região Nordeste têm 
contrato de fornecimento. Então, essas sofriam 
um corte de 14% em relação à sua previsão de 
consumo. As outras sofriam um corte de 14% 
em relação à sua média de consumo no ano 
passado. Como no ano passado tivemos o Plano 
Cruzado, uma grande parte das indústrias procu
rou aumentar a sua capacidade produtiva, e esse 
aumento de capacidade produtiva verificou-se, 
sobretudo, a partir do último trimestre. Nós enw 
centramos várias indústrias que devido a sua exw 
pansão planejada, iam sofrer corte no forneci~ 
menta da ordem de 40 a 50%, enquanto a ALU
MAR sofria um corte de 14% porque tinha conw 
trato. 

Diante desses fatos, convidamos todos os cole
gas Secretários do Nordeste e, no dia24 de março 
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passado, nos reunimos em recife e tomamos uma 
posição do problema do racionamento, num do
CUJTi_ento subscrito por todos os SeCretários e que 
eu gostaria agora de ler _aqui: 

"Os Secretários ·ge Estados que subs~re
vem este documento, responsáveis em seus 
respectiVos Estados pelo setor de energia eléw 
trica, reunidos nesta data, na cidade do Reci
fe, pãra discutir o problema do déficit de enerw 
gia eJétricá qUe hora atinge o Nordeste, recq
nhecem, pot unanimidade, que a economia 
-da região não suporta um racionamento em 
nível superior ao limite atuaJmente fixado de 
15% -ê, par isso; resolvem, pOr Consenso·unâw 

" ninle,_-submeter aos Governos estaduais da 
região, para encaminhamento à instância su

- perior, a seguinte posição: 
I - o racionamento de energia elétrica 

- do Nordeste não pode ultrapassar ao limite 
de 15% do mercado; 

2 ~-visando esse objetivo, o·Govemo Fe-: 
~ deraJ, através dos sel...lS órgãos competentes. 
deverá adotar, em regime de prioridade abso-

. luta, todas providências que possibilitem ali
viar o nível do racionamento, tais como: recuw 
peração das termoelétricas de Camç;~ççui e 

~ Pongi, obtenção de usinas térmicas flutuan
tes, duplicação da interligação NortewNordes
te, manutenção do cronograma de instalação 
_das 12 unidades geradoras da usina de Tucuw 
ruí e da construção da usina de ltapari.ca, 
entre outras; 

3~ que a necess_ida_Qe já admitida da ele:w 
vação do percentual do racionamento para 
mais de 15% seja coberta por redução _de 
cargã dos consumi(lores eletrointensivos da 
região, para cuja-efefivação sugere-se_a cqn
sideração dos seguintes critérios de prioriw 
dade: _ - . , 

1'~' ~manutenção do_ nível .de emprego, 
privl1egiando _a relação_ número _de empr~w 
gos:.consumo de energia elétrica; 

29- menor repercussão sobre o mercado_ 
interno da regiãoi 

4. que todos os ônus decon-entes do raçio
namento ora imposto ao Nordeste sejam-!=o
bertos pela União e, em particular, a queda 

- . -de rece-aa das e!Tlp~sas concessionárias de 
energia da região; . _ -

-s.- qUe-ã adminiStraÇão do percentual .de 
15% do racionamento seja efetuada em cad~ 
Estado, mediante Crltéi"ios fixados pelo pró
prio Estado. · · -

Recife, 24 de março_ de 1987 

Nessa época, no -inído Cie março, o CCO_N já 
havia se r"eunido e já se previa uma elevaçãO ao 
percentual de racionamento para 31%, a partir 
de ma~o. Essa posição dos Governos ·dos EStãdos 
do_ Nordeste provoOOU--ürr:ia mobilização política 
e o Governo respOndeu a ·essa mobilização com 
a recuperação do parque térinico. Hoje, o parQu·e 
térmiCo da região gera cerca de mais de 30;0 
megawatts, quando, na época, a recuperação dãs 
usinas térmicas de P~ngi e -camaçari estava p<irci
lisada, por conU,. da Resplução n'~' 7.67 do Baqc.9 
Central, que obrigava a contratação de emprésw 
limos para a importação de pequenas peças, que 
õ!çavam qualquer coisa na ordem de alguns mi

- lhares de dólares - uns 5 mil dólares. 

A recuperação_ do parque térmico foi atrasada, 
porque a -própria CHESF, no mês de janeiro, já 
reclamava Qo Banco Central a liberação da impor
taÇão âe pequenas peças, que possibilitavam co-
locar em operação as usiila:s. Aihda no mês de 
maio,· erri reuníãO do CCON, diiiawse que havia 
dificuldade na irriport.â_çãO deSsas peçãs. 

A ffiobilizaçãO política surtiu efeitOs. Mas não 
s6 isso. Houve também o fator sorte, No mê_s 
de abni ocorreram Ch~VàS- ilã reQ1ão- de Minas 
oer"aiS, õ êíite aúrriéritóU 6 hível da barragem de 
Sóbraáihho. -- - -

TivemOs, então, a cofijii_QãÇ:ão de doiS fatores: 
de uma parte, a -ocorrência de chuvas nas cal;>ew 
ceiras dO Sãb ·A:âfidsCO e, -de-Outra parte, a própria 
açâo do ·aoveiiiO,- Que. agilizou a -c_olocaçãó em 
operaÇãO daS centrais térmicas de PongT e de 
Cãmaçal'i. Assfm, ã partfi desse documento, pas· 
SaniõS, em Pernanibuco,·a consfderar que a prio
ridade maior, dyrahte o' racionamento, era a ma
nutenção do erÍlprego e da produção. Passamos, 
i!hfão, a Pi"ovidenc_iar revisão das cotas de fomeciw 
me mo, sempre.-que·- ne<:essârío, pára· manter o 
nível de empreQO e de produção. FizemOS isso 
sistematicamente; -deSde o dia 15 _de mar~! ce
manejando as CQta&. 

I;:u poderia-asSegurar a v. EX-, coO, muita satis
fação, que conse-Qulnios· atiÍlgir nívêiS ,de raciOna
mento, em média,_ superiores aos dos outros Estaw 
dos do Nordesté.' Mesmo ilssim, conseguimos 
tainbém poder diZer, neste momeilto, Que·, em 
Pernambuco, ilâo há um único desempfegado 
por conta do raclorianiento, porqUe as Cotas fo-
ram revistas-. o • • 

Um _outro 'pontO qué certàmen~ ajUdc;)U a manw 
termos o consumo de energia baixos foi o próprio 
desaquecimento da e<:onomía. EU rião saberia 
lhe dizer até-que Ponto esse fato r (ai importante, 
porque é muito dificü separar, mas, seguramente, 
â diminuição da 'atividade produtiva na região, 
nesse primeiro semestre, foi um fator que contri
buiu para que o' racionamento tivesse êxito. 

Sempre assumimos Uma posição claramente 
a favor da nossa economia inte:ma da região. 
Sempre soUbemos ~que o proble"ma poderia se 
agravar, mas sempre pensamos que, se de um 
lado nós tinhamos a ALUMAR com preços e ener
gia subsidiado, empregando 2.300-Pessoas, e do 
outroJado n6s tínhamos as indústrias tradicionais 
da região, que trad_uzfriam esse consumo de ener
·gia em 450 mil empregos. E por isso, sr; Senador, 
sempre apostamos que, caso a situação se agraw 
vasse, o Governo teria sensibilidade e, sem_ dúvida 
nenhuma, tem condições de negociar com a ALUw 
MAR_il su~ de~~~ação_temporá~~--cl~~-mente. 

O SR. RELATOR. (Jutahy M<tgalhães) - Uma 
alta autoridade do setor energético, conversando 
informalmente, quando nós solicitamos a criação 
desta CPI. nos disse que desafiaria quem aponw 
tasse um traba~dor desempregado na região 
em razão do racionamento de energia no Nor
deste, e qualquer fábrica que apontasse que tives-
se Sido o_Qri_gada a desligar um gerador qualquer 
em razão das cotas_de energia. v: 8' disse aí que, 
em Pernambuco, não teríamos nenhum d~sem~ 
pl'egado el1). razão do racionamento de energia 
devido ao trabalho e à preocupação que a Secrew 
taria de V. S• teve em fazer uma reformulação 
das cotas de racionamento. Agora, a que_ custo 
para a economia de Pernambuco, a que custo 
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para a economia da região, ou, se esse fato de 
não haver desemprego é apenas eril Pernambu
co, se em outros Estados nós não tivemos a mes
ma sorte, ou a que custo foi possível se chegar 
a evitar o desemprego na região, em decorrência 
dessa queda de consumo de 15%? 

O SR DRUMOND XAVIER CAVALCANTI LIMA 
- Nós tivemos desemprego. Há uma indústria 
em Pernambuco, me lembro_ muito Pem, logo 
depois que assumi, a .SARABOR, que desativou 
um turno e despediu o pessoal. O sincHca_to veio 
me reclamar. N_ós fizemos uma revisão da cota 
e o empregador readmitiu o pessoal. Portanto, 
no dia 15 de março- porque o racionamento 
iniciara no dia 1 ~- começou-se a notar que eles 
não conseguiriam manter as cotas e, então, inicia
ram mesmo um movimento para desativar parte 
da produção e de demitir parte dos empregados. 
Só que os Governos do Nordeste agir!llTl multo 
rapidamente, e no dia 24 de março, nós Já e~a
mos reunidos ejá_escreyfam~ essa_Carta c;lo Reci
fe. Nós detivemos um processo, porque, se não 
tivesse havido um_a_ i_ntederênc:;_ia clo_s Go~o~i 
de Estado, provavelmente nos levaria a uma situa
ção de desemprego por conta _do rjlçionamento, 
porque ele já começara. Portanto, creio que dizer 
que não há um único desempregado na região 
por conta do racionamento, talvez seja verd~Qe, 
mas ess_e fato não se deve às grandes autoridades 
do setor elétrico, infelizmente, mas a uma ação 
dos Governos de Estado. 

Quero dizer também, Senador, que fui taxado 
de desobediente civil, porque comecei a mandar 
rever as cotas. Houve pressão. Achavam que está
vamos seguindo por um caminho de irresponsa
bilidade. Mas não era, Senador. Porque nós sabía
mos que, ao mesmo tempo, a recuperação do 
parque térmico dependia da importação de pe
quenas peças e que isso estava engavetado por 
conta da Resolução n~ 767; e nós sabíamos tam
bém que, no Maranhão, nós tinhamos a LUMAR 
ligada e cuja desativação não ia, de maneira algu
ma, afetar a nossa economia ·mtema. Tivemos 
sorte: choveu em Minas. Tjyemos SO:rte: o Governo 
liberou as importações e as termelétricas foram 
recuperadas. Eu nãõ seí como seria a história, 
se, por acaso, não tivesse chovido nas cabeceiras 
do São Francisco no mês de abn1. A história, 
certamente, não seria a mesma. 

Eu só queria deixar muflo claro que, embora 
nós tenhamos consegt.rldo administrar um rac_io
namento, evitando uma situação que já se confi
gurava como caótica, porque o próprio setor elé
trico previa um aumento do ra,cionament.O- pãia 
31% a partir de maio, eu não sei se esse fato 
exime da responsabilidade, hoj~. de olhar para 
a frente e de tirar as conseqiJências e as lições 
do racionamento. Eu volto a insistir. Eu estou 
muito satisfeito que o Presidente tenha assinado 
o decreto de emergência, mas não posso deixar 
de reconhecer que vai sair muito caro, para este 
País, remediar uma situação, quando o planeja
mento já tinha previsto, de longa data, o problema. 
É muito mais ecooômico agir de acordo com 
um planejamento adequado do que remediar 
uma situação que foi cria_da. 

Eritão, esse ponto é que é fundamental. Sobre
tudo o que é inaceitável, Sr. Senador, é que hoje 
esteja em discussão o Plano 2.010, qUe nos con
templa com um risco do déficit maior do que 
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em qualquer outra região; para 92 ·e 93. E isso, 
meus SrS:,, sem levar em conta o PROINE. Não 
aceitamos esse futuro. O futuro. da maneira como 
ele se c_onfigur.a, o prejuií:o não é contar o possível 
número de desempregados com o at.ual r:aciona
mento - que ainda bem não há - mas é muito 
mais olhar para frente,-em termos. de intenção 
de_ investimento na região. É c;iesastroso o. fato 
de_ que o planejamento nos contempla çom o 
risco de racjona(llento nl_@io~. ~~~,1~. v~es maior 
do. que na_ região mais rica do P~s. Isso, segura
mente, terá uma conseqüência muito gr_ande no 
desenvolvimento da região daqui para frente. E 
é nesse ponto que .devemos toca,r. Ql,la.l o risco 
de déficit para _todas as regi~s <;lo País? 

O SR RELATOR (Jutahy Magalhães)- Pode, 
se falar em déficit tecnológico no Nordeste vis-à
vis o Centro-Sul? Em caso positivo, qual a magni
tude deSse déficit? Pode-se atribuir esse déficit 

-a falta de energia? O racionamento de energia 
este a_o? está ãpi'Ofundando esse déficit? 

üSR DRUMOND XAVIER CAVALCANU- Eu 
diria QUe não, Sr. Senador. Eu diria que á.Chesf 
é uma empresa com um corpu técnico altamente 
qualificado. Nada fica a dever às outras empresas 
do Brasil. 

A Chesf sofreu bastante na época em que foi 
transferida do Rio para Recife. Boa parte dos seus 
técnicos não acompanharam a empresa, qUando 
ela se tranSferiu .para a Região. No entanto, hoje, 
esse problema está totalmente superado. A Chesf 
tem condições iguais. às das outras empresas. 
Portanto, nesse particular, não temos nada a de
ver. Poderíamos, a CheSf poderá.....:.. seguramente 
pode- fazer o seu planejamento sêm. ne!:esSitar 
de nenhuma ajuda de outras empresas. Tem con
dições, competência, sabe construir hidroelétri
cas, tem um pessoal qualificado para isso. É ne
cessário que se veja essa questão, porque, a partir 
de 1993, a Chesf não tem mais, na sua área de 
concessão, nenhuma usina importante;·é· neces
sário que se dê à Chesf a oportunidade de explorar 
a usina na Região Norte, essa decisão não é paci
fica-;- mas eu acho -que é uma maneira de apro
veitar õ potencial humano-que a Chesf tem que 
é de ótima qualidade. Não sei se o Sr. falava exata
mente da parte de energia elétrica ou de tecno
logia de uma maneira geral. 

·o SR RELATOR (Jutahs.Magalhães)- c;on
junta. 

OSR DRUMOND XAVIER CAYALCANTI- En
tão, Senado(, eU- diria que nós somos· carentes 
em geral. Eu não vejÓ- e _ésta.não é uma posiÇão 
do __governo d,o Estado de_ ~e~mbuco - mas 
fui professor durante 18 anos antes de assumir 
a Secretaria, agora eu falO como Professor. Sena
dor, eu não vejo solução para as nossas universi
dades e institutos de pesquisas dentro do quadro 
atual, onde houve um crescimento exagerado dos 
centros de ensino, na Região, e não há condições 
de manter isto num nível adequado. Vejam os 
Srs. sou engenheiro eletricista, há cursos de enge
nharia _elétrica praticamente em todas as Capitais 
do Nordeste, e em· algumas cidades do irlterior, 
como Campina Grande, e nós não temos capaci
tação técnica, talvez, para manter nem dois cursos 
de engenharia elétrica. em nível adequado. Houve 
um crescimento e_xagerado ao lado de uma polí
tica de formação de pessoal, que seguramente 

não estava num nível adequado para aquele cres
cimento do ·ensino superior. Portanto__acho que 
aí é um problema do País, em ler não somente 
no Nordeste. E francamente, Senador, eu não 
acredito que haja força política suficiente para 
reverter esse processo. Não vejo muitas opções, 
a nível de Estado, nós não temos- req.Jrsos para 
tocar pesquisas; o Estado não gera recursos em 
quantidade suficiente nem para as necessidades 
básicas da população, muito menos para manter 
institutos de pesquisas, que cêrtamente custam 
muito caro, e que devem ser de muito boa quali
dade. Portanto, Senador.a acarência teC:riológica 
d~ste País é enorme, em todos os setores, no 
Nordeste tambérrÍ, e infelizmerlte não vejo nenhu- · 
ma solução à vista para reverter este quadro; gas-
ta-se muito, gasta-se mal. ' · 

O SR RElATOR Wutahy ·MaQ.ihil~s) ~Qual 
a opinião de v. s• sobre o deslocamento de impos
to sobre consumo de energia, de competência 
da União para os_ Estados,· no âmbitO do ICM. 
sobre mercadorias e serviços nos termos do s.ubs-
titutivo de _ConstitUiçã-o do- Relator da' Comissã.o 
de Sistem-atização? Não crê V. $-'·que este imposto 
poderia ficar a cargo dos municípios, que aí teriam 
condições_ de formular, implantar projetes. especí
ficos de auto-suficiência energética, com grandes 
reflexos sobre o desenvolvimento_ tecnológico __ e 
agroindustrial e industrial? 

OSR.D.R.UMONO XAVI~ C.WALc;A!'Ill-Se, 
na(lo_r, Qósta_ria d~ colocar, c;i~ iníçio, J.!n:ta_qu~o 
rnajs gefal. S~tor ~létrico, cqmo l:ll"fl tqdo1 e_n~endp 
qu~' d~_ gerar recurso_s s~ficienteS,_ ~ _que não 
d~\;'a. ser çbjeto de subsídio. _Nós _deve_rí~os _t~ 
mar istq Ç"()mo um princípio. Setor elétrico deve 
·gerar os seus próprios recursos. Deve ser auto-su
ficiente. A questão dos impostos deve ser vista 
essa ótica. Se q setor eJéJ:rjco _ _v?'i. co_!1Vnuar a ser 
obrigado, no futuro, a se endividar de modo cres
cente, e a investir em projetas que não têm retor
no_, ne~h~a ~luçao . é_ solução.se _Os_ tributos 
- e vejo com bpa vontade, ve}q que talvez seja 
esse realmente o caminho -- se se _diminuir a 
variedade de tributos que existe, cl-eio que isto 
possa ser um caminho, no s_entido de uma maior 
eficiência._ Ao invés de se ter vá_rios tributos dife
renteS, ter menos trlbuiOs, contanto qUe esses 
recursos sejam num monmnte _Suficiente para 
cuffiprir um plano de obras que, se nãO for segui
do, gerará problemas políticos de enOrme magni
tUde. Vejam V. Ex" se não reforÇarmoS _o sistema 
do Nordeste~ atê 1993, ·corremos o riSco de um 
novo racionamento, só que agora em nível muito 
maior. Si. 'Senador, a pequena· ex):)eiiência que 
tivemos agora, com o racionamento, já nos mos
tra que um racionamento superior a 15% pode 
simplesmente desarticular a ~conomia da_ região, 
com repercussões muito graves. Então, esse é 
_o fato fundamental. Temos que gerar recUrsos 
num montante que nos permita garantir a infra
estrutura energética para o desenvolvime_nto eo>
nômico. Como esses recursos vêm? É uma par
cela do !CM ou é um imposto próprio do setor 
elétrico? Não creio que esse seja o problema 
maior, contanto que se garanta que o setoi- elétri
co vai ter um retomo do seu investimento; e hoje, 
mais do que isso, devido à situaÇão criada do 
endividamento das _empresas do setor elétrico, 
que é uma questão que, aparentemente, tem que 
ser resolvida à parte. O endividamento é tanianho 
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que ou ele tem urna solução no âmbito elo Gover
no, para que se possa partir novamente, possa 
realmente trabalhar em_ bases mais seguras, e 
talvez seja esse o camÜ)ho, de ~uzir a quanti
dade de impostos e de unific:ar. Acho que o mais 
importante é que o setor po-sSa trabalhar dentro 
de uma realidade tarifária que lhe permita investir 
sem que seja um peso para a sociedade. Veja 
V. Ex' qualquer subsídio, qualquer desequilibrio 
tarifário no setor elétrico tem ~a repercussão 
multo importante. O setor elétrico investe, aproxi
madamente, 6 bilhões de dólares/ano. Qualquer 
desequilíbrio nessa conta pesa demais para o Go-
verno. Portanto, o setor elétrico deve ser auto-su
ficiente, deve gerar seus próprios recursoS, e não 
deve ser objeto de subsfdio, mas também não 
deve ser objeto de uma política de endividamento 
forçada, por considerações outras que não aque· 
las de garantir a infra-estrutura. 

O SR. RELATOR (Jutahy:}'l•galhões) - Dr. 
Drumond Xavier, desejo antecipar os agradeci
mentos. que certamente serão feitos pelo Presi· 
dente da Comissão, mas considerei o depoimen· 
to de V. S' da m~ior importância para nóS. Será 
subsídio para uma série de indagações que ainda 
teremos que fazer nestll CPI, quando aqui vier 
o Ministro das Minas e Energii:l. ---

V. 5' trouxe, aqui uma gama de informações, 
a respeito da Região Nordeste, e de pontos de 
interrogação para todos nós, o que cria em nós 
a necessidade de ampliarmos esse campo de in· 
dagações, para ver se conseguiremos, ao final 
dos nossos trabalhos, chegar a um relatório que 
esta Comissão venha a apresentar, que demons
tre a nossa preocupação com o desenvolvimento 
da Região, mas mais do que isso, que possa apon
tar soluções, que possa levantar as questões para 
que o Governo Federal tome as providências ne· 
cessárias para evitar um mal maior na década 
de 90. Deus queira que consigamos chegar lá, 
e que possamos ter o entendimento sufidente 
dessa questão, para podennos levantar esses pro
blemas com eficiência, com ~ficácia, e que o Go-: 
vemo possa nos ouvir. Por isso é que ~mos 
lutando, mas lutando intransigentemente, para 
que, nesta hora da Constituinte possamos fazer 
deste Congresso uni poder, que tenhamos, atra
vés de Comissões como esta, o direito de fazer 
as Jnvestigações que hoje não são no~. Isso 
já está começando a ser colocacl.o na Constitui
ção, mas acho que deveríamos fazer muito mais 
nesta hora, nesse sentido. E não Sei por que nós 
Congressistas não chegamos a este entendimen· 
to da necessidade de fortalecer este Congresso, 
mas fortalecer não como vi, ontem, na televisão, 
como li em jamais, preoc:upação daQueles (Jue 
estão mais próximos do Executivo de fortalecer 
imunidades pessoais de Congressistas. Não é 
isso. Queremos forta1ecer as condiç_~s do Con· 
gresso de exercer o seu direito de fisçalização, 
por exemplo. Este é um objetivo que deveria ser 
de todos nós, nesta hora em que podemos colo
car na Constituição esses direitos que hoje não 
temos. 

Então, quero agradecer a V. S• por ter trazido 
esses depoimentos, porque f<U'á com que venha· 
mos a pensar multo sobre esses assuntos. E espe
ro que, com a ajuda de depoimentos como esse 
de V. S•. possamos chegar a uma boa conclusão 
dos trabalhos desta Comissão. 
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,Mas,. Sr. ~~º~n_le,_ f:JO~a- d~ l_evar a _y. Ex' 
esteofído._-_- - - ---- · 

- -Sr. Presidente: na qualidade de Relator da 
- Com~o_p,arlamentar de Inquérito, que in-

- -- vestlga as causas do racionamento de ener-
gi8. elétrica no- Nordeste, te_ndo _efn vista 8 
necessidade da prestação de novos ess:lare
cimentos para a elaboração do me!J relatório, 
solicito a V. Ex" que encaminhe ao Tribunal 

--de" Coritàs- da,- aru_ãQ o presente oficio, ·a fm 
de que aquel_a Corte de Contas, órgão_ áuxiliar_ 
do~eQ!:Ier o~gislativQ, responda as _seguintes 
questões: · · - -

19 - Qual o n(unero de _operaçõ_es, em
préstimos internos e externos r~allzados pela 

--- Eletrobrás, seu mpntante e CNe compras fo-: 
ram Vinculadas a esses empréstimos nos últi· 
mos 12 anos? · 
-- 2?--...c:om referênc_ia à infÕfmàçãO solici· 
tada no {tem an~erior, deve ela discriminar_ 
o material comprado,. valores reSp_ectivos, fi. 
nalidade específica, época de aquisição do 
material, se já foi util~do. ou .quançlo_ o s~rá,_ 

- onde_se encontra o material ainda não utiljza-
- do, se há deterioração, a sUa imprestabilidãde 

atual, quanto já pagamos _de juros soQr~ os . 
empréstimos externos ou quando ainda pa· 
garemos de juros. -
3'-De quem é a responsabilidade pelas 

autorizações dos Em"tprétimos referidos no 
·item 1 acima, ménclonanao-se todas as au
torida:des_dO setor de energia_ e da área eco
nômica do Governo, durante os peri:odos cor· 
respondentes aos atas autorizativos. 

49 - Quanto repr.esentam os investimen
tos globais de energia nuclear, especialmente 
relacionados com captação de recursos de 
empréstimos externos para o setor de ener
gia como um todo? 

59 - A aplicação de recursos do programa 
nuclear brasileiro prejucUcou o fluxo de inves
timentos para o setor elébico? Qual o mon· 
tante do prejuizo, se houver, em relação aos 
últimos 12 anos? Em qual montante da dívi
da com os investimentos em energia nuclear 
teria sido lançada a conta da Eletrobrás ou 
de empresas do setor elétrico? 

Na expectativ<s de uma resposta mais ur
gente possível às questões aqui fonnuladas, 
aprovefto o ensejo para renovar as minhas 
expressões de apreço e consideração a V. 
Ex'" 

Sr. Presidente, como o Cotteio Brazillenae 
fez uma matéria a respe[to de opiniões emitidas 
por Srs. Senadores, inclusive tive oportunidade 
de, em debate. no Ptenário do Congresso, emJtir 
opinião a respeito do trabalho do Tribunal de Con~ .... ~ 

Recebi, ontem, um telefonema do Presidente 
do Tribunal de Contas, Ministro Fernando Alves 
Gonçalves, nosso ex~ompanheiro Deputado Fe
deral, e S. Ex' declarou que o Tribunal de Contas. 
estava pronto para atender a essas solicitações, 
estava capacitado, pois tinha um 6rgão especifico 
para agilizar as providências que o Senado consi
derasse adequadas, para que o Tribunal viesse 
apurar determinados fatos. 

A minha preocupação com o Tribunal·de Con
tas sempre foi essa: se seria o Tribunal de Contas 
suficientemente ágil para atender as necessidades 

de informações aqui do Consresso Nacional. Res
pOndeu-me o Presidente que sim; que. eles teriam 
aumentado muot seU quadro de auditores, esta
riam CJ:?m mais de 1_.000. técnicos_ (lesse. s~tbr
é então, estariam prontos para aterider essas 
necessidades. 

V. E:Xf deve se lembrar de que, há muito tempo, 
fiz solicitações para a Eletrobrás, para responder 
questões semelhantes a essa e, até hoje, não fo
ram respondidas. Aí é que digo que nosso Poder 
precisa ser aumentado, porque quando fizermos 
a indagação, -deve vir a resposta e, se não vier, 
as conseqüências deverão ser grandes, também. 
Mas, acredito que, com a boa vontade, com o 
interesse do Presidente Fernando Gonçalves, de
monstrados no telefonema que me deu a honra 
de me dirigir O!ltem, acredito que as informações 
virão o mais rapidamente possível. 

Por isso~- Sr. Presidente, passo às mãos de V. 
EX'- eSSe -ofíC!õ, 'pedindo as providências neces
sárias para o seu atendimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Indago 
se o Relator ~nda ~m alguma questão a propor. 
Tendo em vista que o Senador Cid Sabóia d~ 
Carvalho também não tem nenhuma questãO ã 
colocar, desejo dizer ao Relator, Senador Jutahy 
J'lta:galhães, que o ·expediente ·será encaminhado, 
com a maior brevidade, mas, em função do tempo 
de que necesshamos ainda para receber a respos
ta do Tribunal de Contas déJ União e ouvirmos 
o próximo depoente, que deverá ser o Ministro 
das Minas e En_ergia, estamos encaminhando à 
Presidência da Casa um novo pedido- de adia
mento para o funcionamento desta CPI, amplian· 
do-:a em mais 45 dias, com o que, creio que 
teremos cumprido o prazo que iremos necessitar 
para ouvir o Ministro das Minas e Energia, preparar 
e debater o relatório e receber as respostas, evi
dentemente. Quero informar que vou tomar as 
providências pessoais de cobrar do Sr. Presidente 
da Eletrobrâs, Mário Behring, as respostas ao ex
pediente encaminhado por V. Ex' no dia 9 de 
julho, portanto, mais de um mês e melo, quase 
dois meses. 

Srs. Senadores, Dr. Drumond Xavier, nósjá ou
vimos muitos depoentes nesta Comissão _Parla:
mentar de Inquéritos e, ao longo dos depoimen
tos, foram coletadas informações valiosas. Por 
•qui já passou a SUDENE, a CHESF, ELETRO
BRÃS, já passou o próprio Ministro da Irrigação, 
Associação de Consumidores de Energia Elétrlca. 
Isso é importante, porque, como diz o Senador 
Jutahy Magalhães, esta CPI objetiva, não apenas 
informar à Nação as causas do racionamento de 
energía, mas estudar o probrema em toda a sua 
abrangência. 

E. ao longo -dos depimentos, muitas informa
ções subjacentes surgiram, como as que hoje 
V. $' nos traz. Eu reputo da maior substância 
o seu depoimento. Muita coisa importante aqui 
foi dita, mas alguns pontos c,onflitivos foram colo-: 
cados, o que é importante até para a elucidação 
de fatos ocorridos ou em ocorrência. 

Registrei três pontos importantes. O primeiro 
é o conflito entre cQlocações feitas, aqui, nesta 

. CP~ por S. Ext, o Ministr:o da Irrigação e V. 59 
O Ministro da lrrigaçõ, se não me falha a mem6ria, 
nos disse que o programa de 1.000.000 de hecta
res irrigados absorveria nunca mais do que 500-
Mw de energia adiciooal e a subtração da água 
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a ser utilizada na irrigação, lembrando multo bem 
que ida produzir, em dividendos financeiros, três 
vezes mais do que aqu_ela mesma água geraria 
em dividendois pela venda da energia elétrica, 
mas aquela água não viria comprometer o fome·. 
ciemnto da energia elébica na proposição das 
necessidades regionais. 

V. S' contesta essas informações no seu relató
rio, sem desejar contestar, mas, ao inform~. con
trapõe informações baseadas mbo relatól}o 9-a _ 
própria CHESF, que até eü- pediria V. S• que 
fornecesse para esta CPI, porqUe é uin dado vaJio
so para o próprio Relator. 

o segundo ponto, que reputo, também, da 
maior importância, é a (p.ieStão_da ALUMAR, que 
já foi exastivamente di~tida_ ~ dabatiQa nesta 
CPI. V. S' coloca, entãQ, iofortmações preciosas.
MLUMAR consome 450 Mw, esta energia é subsi
diada em aproximadamente 1 O%; o subsídio em 
si, em valor absoluto, a umá primeira análise, não 
é tão grande, mas significa, na verdade, o forneci
mento grátis de 45.000 meg;iwatts, o que vale 
dizer que, se para cada meg:awatts se pode ofere
cer um emprego, estariam conSiderando gratuita~ 
mente a ALUMAR 45 mil empregos, ou estar-se-la 
subtraindo da região a capacidade geradora de 
45 ri"Ul empregos. E diz mais uma cOisa, da maior 
importância, que mereceu nossa reflexão: que- a 
compra das termoelétricas envolve a soma de 
130 milhões de dólares e que a AL<JMAR, hoje, 
produz, a· partir do minério de bauxlta, do Pará, 
produz alumínlo, com a energia subsidiada, para 

vender ao resto do mundo a um p~o _equiva,lenle 
à meta4e_ c;lQ _preço proposto no projeto. original. 
e que, talvez, lsso itevesse _sido oPra premeditada 
de agentes Internacionais que, em desejando pro
duzir alúminio fora de suas fronteiras, a preço 
baixo, para depois. produzir Chapas de 8vião, ou 
qualqier coisa que fosse sofisticada. a preço muito 
ril~S ~o. induziu investimento!!_ para apaíses do 
terceiro mundo -_o Brasll e _!:t:eio que Oana
que, hOje; pfodU:zem este alumihiO e est,ad~ sen~ 
dõ víl:imas-de Um engodo.pelo,qw pude depreen
der do depoimento de V. S•ACho,que esses fatos, 
qile são fªtos nov.os,,que nAo 4~erT'! respeito obje
tivamente à questão do raclonam\!(lto, m~ que 
estão lnserid.Qs_nesse.co~, devem S@r.awJia~ 
~.e coJllUOic~do_s de público, P!!ll'~ que se Possa 
'fazer uma a~laçã.o correta. ~ administreção ,pú~ 
blica neste País. 

E, um ~rç:E;ir,o pqn_to, p_ermanente e perigo· 
si:;simo, é .qu~ _as proj~ões, até o ano· 2.000. 
dpo risco de racion!'f:l'l!l!!l,lto _c{a. energia elêtrica, 
mesmo i~planta:da a Xing6, ~~sm_o completada 
a ltaparica, ~ric.a com os seus 2.500 mega~ 
watts _e _}Qngó !=Qm os seus 5.0QO megawatts, 
cólnpletada a impl~taç!o, mesmo assim, o risco 
_c;te_racionarn,errt_o ci.e.e!l~rgi.a ~Nordeste é maior 
etc que nas def!l~is reg!ões do Brasil. 

A mim, i,sso f!U yer oi seguinte: qualctuer inves~ 
ti.dor sério ~~. _an~$ d~ ir .d~ Jmplm:rtar; faça um 
~do sério e çompl~ da região e da sua intra~ 
~strutura, -~gural1\ente não~ .optar pelo Nor·
deste, diante desse ~sco. O que vai subtrair a 
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oportunidade de le.var para a região peçop menos 
os melhores investimentos, .aqueles que se preo
cupam em fazer uma análise profunda da região, 
no que diz respeito à provisão de_ infra-estrutura. 

Este, Sr. Relator, SRs. Senadores,_eu ~choque 
é um ponto da maior importância e, sobre_ o quaL 
devemos nos debruçar. Por essas razões que aca~ 
bei de levantar e por todas as outras· que V. S• 
aqw troUxe~- cóm responsabüidade e com prag· 
matlsmo, embsadas em documentos, em estu~ 
dos, em relatórios oficais, é que, eiii nome dos 
memsbros desta CPI e como Presidente da. CPI, 
desejo agradecer a valiosíssima contribuição, niio 
nos exigindo de evidentemente, a partir de agora, 
voltamos a solicitar de V. 5', informações adicio
nais, que venham a esclarecer, em última instân~ 
cia, os fatos aqui expostos. 

Por is.so •. d.esejo agradecer a p~sença, manies
tando, mais 1,.1ma vez ao Rei,;:rt:or, o d_edido de pror
rogação por mais- 45 díaS, combinando cornos 
SRs. SEnadores 1;1 convocação, .no _menor espaço 
de tempo pos.si_vel, do Ministro Aw:eliano Chaves. 
ACho que. podemos_ faz~·lo de ir:n.ecij~to. ~ c~m
cordando_corn a agen® do Sr._ Ministro, trazê-lo 
aqui para dldmir essas últimas dúvidas, para que 
~os, em funçãO das respo~ da ELETRO-: 
BRÁS E DO Tribunal d~ Contas da (Jnião, com
pletar o relatÓrio, ánãiisá-io; debátê-lci e Cõ1ocá-lo 
de público.~ 

Muito ~obrigado. 
Está encerrada a reunião. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o_CóngresSó_N!:ldon~ aprovou, 

nos termos do art 44, item I, da Coristitulção, 
e eu, Humberto_ Luc~nc:~, Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 3 DE 1987 

Aprova o texto do Acordo de Previ
dência Social entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo 
da República Hel~nlca, concluído em 
Atenas, a 12 de setembro de 1984. 

Art 19 É aprovado o texto do Acordo de Previ
dência social entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o governo da República Helê
nica, concluído em Atenas, a 12 de setembro de 
1984, 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas de que 
possam resultar revisão ou modificação do Acor
do, bem como aqueles que se destinem a estabe- _ 
lecer acordos administrativos. 

Arl 2? Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Senado Federal, 23 de outubro de 1987 -
Senador Humberto Lucena. .Presidente. 

ACORDO DE PREVJD&ICIA SOCIAL 
EI'ITRE O GOVERNO DA 

REPÓBUCA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA 

REPÚBUCA HEL.er!JCA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Helênica, 

Desejosos de regular as relações çios dois paí
ses em matéria de previdência social, 

Resolveram assinar o presente Acordo de Previ
dênCia Social nos termos seguintes: 

TfrULO I 
Disposições Gerais 

Artigo. I_ 

3.) O termo "Gréda" designa a República Helê· 
nica. 

b) O termo ''Brasil" desi·gna a República Fede
rativa do Brasil. 

c) O termo "trabalhado.r~· designa qualquer 
pessoa que preencha os períodos de seguro tais 
como são defmidos pelas legislações menciona
das no Artigo II do presente .Acordo. 

d) Os termos "membros da família", "sobrevi
ventes" e "dependentes" têm a significação que 
couber segundo a legislação aplicável. 

e) O termo "legislação" _designa as leis, os de
cretos, os regulamentps_ e qualquer outra dispo
sição, existentes oU futuros; con_cementes a_os sis
temas de previdência social mencionados no Arti
go 11 do presente Acordo. 

f) O termo "autoridade competente" designa 
a autoridade competente para a aplicação das 
legislações mencionadas no Artigo II do presente 
Acordo e, em particular: 
- -no-que concerne à Grécia, o Mínistro da Se

guridade Social; 
-no que concerne ao Brasil, o Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 
g) O termo ''instituição competente "designa 

a in~tuição à qual o interessado é filiado no mo
mento_ do pedido de prestação ou a instituição 
de parte da qual o interessadp tem dí~itb ~ pre~~ 
ção ou teria direito se ele pu sua família residissem 
no território do EStado Contratante onde esta insti-
twÇ"âo-se enco_ntrª~ c.-.-- --, 

h) o termo -.. Estado competente'' de$igna o 
Estado Contratante em cujolerrltório a instituição 
c;Qropetente se eoçontra. 

I} O termo "or_ganJsmo de ligação" designa os 
organismos indicadOs Pelas autoridades compe-

tentes para se _comunicarem entre. ~i c;: para inter
virem junto às instituições competentes para o 
trato dos assuntos concernentes_ aos pedidos Qe: 
prestações, 

J) O tenno "organismo de gestão" designa a 
instituição competente para aplicação das legisla
ções enumeradas no Artigo 11 do presente Acordo. 

I) O termo "atividade independente" designa 
toda a atividade proftssional remunerada exercida 
habitualmente e por conta pr6pria. 

m) O termo "pertodos de seguro" designa os 
periodos de contnbuição_ou_àe_ernprego tais co
mo são definidos ou admitidos como períodos de 
seguro pela legisiãçâo sob a {Jual eles foram cum
pridos, assim como os períodos assemelhados 
na medida em que são reconhecidos por esta 
legislação como equivalentes aos perfodos de se
guro. 

n) Qualquer outro termo do presente Acordo 
tem o significado que lhe convém de acordo com 
a legislação· dos Estados Contratantes. 

Artigo U 
1. O presente Acordo se aplica: 

A) -na Grécia: 
a) à legislação do regime geral de seguros so

ciais que cobrem os trabalhadores assalariQc;tos 
ou assemelhados quanto aos riscos de velhJ~e, 
morte, invalidez, doença, maternidade, acidel"!tes 
do trabaJho e doenças profissionais, e prestações 
familiais; 

b) à legislação relativa aos regimes es~iais 
de segu_ros sedais que cobrem, quanto_aô"s nsc.os 
mencioilados na letra a acima, certas categonas 
de trabalhadOres-assalariados ou assemelhados 
e as pessoas exercentes de uma atividade inde
pendente ou l..lli1â ptófissão liberal, salvo quanto 
ao regime dos integrantes da Marinha Mer~ante 
ao qual o presente Acordo poderá ser aplicado 
mediante comum acordo das autoridades com· 
petentes. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

B) -no Brasil: 
-à legislação concernente ao Sistema Nacio

nal de Previclên:ci~ e Assistência Sodai-SIMPAS 
e, no que houver reciprocidade, aõ Regime dô 
Funcionário Federal. . 
2. O presente Acordo se aplica igualmente às 
legislações dos Estados Contratantes que esten
dam a aplicação da Legislação exist~nte a novas 
categorias profiSSionais ou que estabeleçam no
vos regimes de previdência social, salvo se o 
Governo do Estado Co.iltrãtãnte que estende sua 
legislação ou estabelece os novos regimes noti
ficar ao Governo do outro Estado Contratante sua 
VOntade de excetuar_eS$8$ disposições do campo 
de aplicação do presente Acordo, no prazo de 
6 meses a contar da data da publicação oficial 
daquelas, 

Artigo m 
O presente Acordo_ se aplica ao~ trabalhadores, 

independementes _Qe sua nacionalidade, que este
jam ou tenham e~Qo sqjeitos à legislação de 
um ou dos dois Estados Contratantes, bem como 
aos membros de sua família ou dependenteS, 

quando residam em um do~ Estados Contra
tantes. 

Artigo IV 

Os nacionais de cada uma das Partes Contra
tantes residentes no território da outra Parte têm 
direito aos mesmos Penefícios e são submetidos 
às mesma obrigações _que os nacionais deste Es · 
lado. 

Artigo V 

1. As prestações em espécie conCedidas de 
acordo com a legislação de um dos dois Estados 
Contratantes ilão serão passíveis de redução, sus
pensão ou extinção pela único fato de que o bene
ficiário reside no outro __ ~do Contratante. 

2.- As vantagens da previdência social reconhe
cidas de acordo com a legislação de wn dos 
Estados Contratantes aos seus prój)rios benefi
ciários, se eles residirem no território de um tercei
ro país, serão concedidas n~s mesmas condições 
aos nacionais do outro Esta_do Contratante, igual
mente. 

Artigo VI 

Se a legislação de um dos Estados Contratantes 
subordina a filiação ao __ seguro voluntário ou facul-
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~ __ ao cumprimento de períodos de seguro de 
acordo com as disposições relativas a ele, os pe
rlocios· de s,e9uro ou de emPrego cunipridos sob 
a leQislação do outro Estado Çontratante serão 
levados em conta para essa fina1idade, na medida 
dq possível, como se se tratasse de períodos de 
~eguro cumprid~ sob a l_egislaçãQ do primeiro 
Estado. - -

·mu[on 
Dlsposiç6es Relatlws a 

Legialação ApDcável 

Artigo VII 

1. O trabalhador ao qual o presente Acordo· é 
aplicável não é sujeito senã,o à legislação de um 
s6 dos Estado~ Contratantes. Esta: legislação é 
determinada segundo o ·disposto neste Título. 

2. Sob reseiVa das disposições do presente 
Acordo: 

a) O trabalhador ocupado no tem'tório de um 
dos Estados_C~m~atant_es ~stará sujeito à legisla
ção deste Estado; mesmo -que- tenha domicílio 
no território do outro Estado ou que a empresa 
ou o empregador que ocupa tenha sua sede ou 
seu domia1io no território do outro Estado. 

b) Os membros da equipagem de um navio 
sob o pavilhão de um dos Estados Contratantes 
estarão sujeitos à legislação em vigor neste mes
mo EStado. Qualquer outra pessoa engajada pelo 
navio para tarefas de carga e descarga, de reparos 
ou de vigilância, quandQ o referido navio se en
contrar no porto, estará sujeita à legislação do 
Estado sob cuja jurisdição_ estiver o navio. 
3. O pessoal de movimento de empresa de 
transportes aéreos estará sujeito à legislação do 
Estado Contratante em cujo território a empresa 
tenha sua sede. 

Artigo VIII 
Ein derrogação das disposições dO parágrafo 

2, letra a, do Artigo precedente: 
a) "os membros das representações diplomá

ticas e consulares, dos organismos intemãcionais 
e _QU-tros funcionários dessas ff!:presentações, as
siiTi-Cõmo seus empregados dornêsticos, sãO re
gi~os,_ no que concem_e à previdência social, pela 
legislação, os tratadOs e convenÇões <jue lhes são 
apncaveis; 

b) os funcion&ios_ e_ o pessoal assemelhado 
de 1.1!1) dos Estados Contratzmtes enviados para 
o terrft6rio de outro Estado, a fim de ali exercerem 

suas funções,_ estarão. s_LJjeÍt:Qs_ à leg~lação 9o Es
tado Co_ntratante ~que pertença a_adm_inistraç~o 
que os o~upe; 

c) o trabalhador _de wna empresa sediada em 
uni dos Estados Contratantes, que tenha sido des
tacado para o território do outro Estado Contra
tante por um perlodo limitado, permanecerá su

jeito à legislação em vigor no Estado de origem, 
: d8de que- a duração prevista do seu trabalho 
não exceda a 12 (doze)_meses. Esta situação po
derá, excepcionalmente, ser mantida ni"ediante 
acordo prévio com o_ Governo_ do país onde se 
exerça o trabalho ocasiol')al; 

d) se a duração do trabalho a se efetuar se 
prolongar, em razão de circuns:tând_w; imPrevis
tas, além da duração-' primitivamente prevista de 
12 (doze) meses, a legislação em vigor no Estado 
onde ele trabalha habitualmente pode continuar 
aplicável, por exceção, desde que a autoridade 
competente do Estado onde ele se ocupa tempo
rariamente esteja de acordo; 

e) as regras e_stabelecidas nas alíneas "c" e 
"d" do presente Artigo são aplicáveis igualmente 
às pessoas que exerçam at:Mdade independente 
no território de um dos Estados Contratantes e 
que se encontrem para a ex~cução desta atividade 
no tetri\Qrio do outro Estado pOr ilh'l período limi-
tado. 

Artigo IX 

As autoridades competentes dos dois Estados
Contratantes podem prever, de com1Jlll acordo, 
excéções às disposições enunciadas nos Artigos 
VII e VIII para determinados trabalhadores ou para 
certas cat~gorias de trabalhadores. 

TirULOUI 
DisPosições Partlculores Relativas as 
Diferentes Categorias de Prestações 

CAPITULO I 

DOénça, Maternidade e 
Prestações Famlllals 

Artigo X 

Se a legislação de um dos Estados Contratantes 
subordinar a aquisição, a manutenção e a recupe
ração do direito às"prestações em espécie ou em 
natureza ·ao cumprimento de períodos de seguro 
ou de _emprego, a instituição competente levará 
em conta. na medida do possível, os periodos 
de seguro ou de emprego cumpridos sob a legis-
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lação do outro Estado Contratante. comd ,Se se 
tratasse de períodos cumpridos sob a legislação 
do primeiro Estado. 

Artigo XI 

I. O tituJar de.um~ prestação em dinheiro devida 
segundo as legislações dos dois Estados Contra~ 
tantes. assim como seus dependentes que resi~ 
dam permanente ou temporariamente no territ6~. 
rio do outro _Estado, recElberão as _prestações em 
natureza da instltui):ão do Estado do lugar de resi
dência permanente ou temporária, a <::argo desta 
instituição. 
2.. O titular de uma prestação em dinheiro devida 
segundo a legislação de um só dos Estados Con
tratantes, bem como seus dependentes que resi
dam permanente ou temporariamente no territó
rio do outro Estado, receberão as prestações em 
natureza da instituição deste último Estado segun
do a legisJação nele aplicável. A instituição que 
conceda a prestação em dinheiro reembolsará 
as despesas daquelas prestações à inStituição que 
as fornece. 

Artigo XII 

As autoridades competentes poderão regular 
por um acordo administrativo a concessão das 
prestações por doença ou de maternidade aos 
trabalhadores e aos seus ç:iependentes que trans
feriram sua residência ou permanência no territó
rio daquele dos dois Es_taç:los Conttat.:,.ntes que 
não for o competente, e que preencham as condt
ções previstas pela legislação deste último Estaçl.o. 

Artigo XIII 

As despesas com prestações em natureza for
necidas por um dos Estados Contratante$~ conta 
da instituição do outro Estacto, em virtude de dis
posições do presente Acorcto~ serão reembolsa
das pela forma determinada nos acordos adminJs
trativos previstos no Artigo XXI._ 

Artigo XIV 

As autoridades competentes dos dois Estados 
Contratantes poderão regular, de comum acordo, 
com base nas suas legislações nacionais, as medi
das necessárias para a aprovação-da concessão 
das prestações familiais no território daquele dos 
dois Estados Contr;;ttantes.onde:_a instituição com-
petente não tenha sede. · 

CAPITULO li 
lnvaUdez, Velhice, Morte 

Artigo XV 

1. a) Se o trabalhador houver secessiva ou ai· 
temativamente sujeito às legislações dos dois Es· 
tados Contratantes, os períodos de seguro, cum
pridos de con(ormklade com a legisl~ão de cada 
um dos dois Estados, _serão totalizados com a 
con~U_ç~o de que não se superponham: para a 
aquJSJçao, a manutenção e a recuperação do direi
to às prestações. 

b) Se a legislação de um d~~ E~dc;~~C~ntra~ 
tantes subordinar a concessão de certas presta
ções à condição de que os períodos de seguro 
tenham sido cumpridos em sua profissão sujeita 
a disposições especiais. os períodos cumpridos 
no outro Estado sob disposições correspondentes 
ou, em sua falta, na mesma profissão ou nomes~ 
mo emprego, serão totalizados exclusivamente 

para efeito da concessão dessas prestações. mes
mo que não existam na outro Estado disposições 
especiais para a mesma profissão ou o mesmo 
emprego. Se, levados em conta os períodos assim 
cumpridos, o interessado não satisfazer as condi~ 
ções exigidas para se beneficiar das ditas presta
ções, os períodos serão conciàerados para a con
cessão das prestações de_ acoçdo com :;15 dispo-
sições gerais. . .. 
2. Se o trabalhador satisflU:~r as condições Pre· 
vistas peJa legislação de wrí dos Estados Contra
tantes para a concessão das prestações sem que 
a totalização dos períod,os de seguro menciona
dos no parágrafo prec.:edente seja necessári.:i, a 
instituição competente deste estado determirlará 
o montante das prestações segundo os períodos 
de seguro cumpridos exclusivamente conforme 
as disposições da legislação por ela aplicada. Esta 
disposição se aplicará igualmente no caso em 
que o beneficiário tenha às prestações por parte 
do outro Estado Contratahte-·cákuladas em Coh· 
formidade com o parágrafo 3. 
3_ .Quando um trabalhador não puder fazer valer 
um direito às prestações_em Virtude dos períodos 
de seguro cumpridos segundo a legislação de 
um Estado Contratante, a instituição competente 
deste Estado determinará_ o_ !=lireito às prestaÇões 
totalizando o_s perfodos de seguro cumplidos de" 
acordo com a legislação do outro Estado Contra
tante, na medida do possível, para o cumprimento 
das condições previstas pela sua própria legisla
ção, e _ç_alculará o montante da prestação em con
formidade com as seguintes disposições: 

a) determina-s_e o montãnte" teórico da presta
ção à qual o interessado poderia pretender se 
todos os periodos_ de seguro totalizados houves
sem sid9 cumpridos segundci--ãs disposições de 
sua legislação; --

b) em seguida, determina-se o montante efeli
vo da _prestação à qual o interessado tem direito 
na b_ase __ @ m9ntante teóricO -indicado na letra 
a, se"gundo o pro data da duração dos perí_odos 
de seguro cumpridos sob a legislação que a insti~ 
tu.lção aplica, relativamente à duração dos período 
de seguro cumpridos nos dois Estados. 
4. Se a: legislação de um dos Estados Coi-rtra
tantes prevê que_ o cálc.ulo das prestações baseia
se no salário ou riãs contnbuições~.~ in:!:;titl,liçãa: 
que determinar a prestação em virtude do pre-
sente Artigo levará em conta .exdusivamente o 
montante dos salários ou das contribuições versa
das segundo a legislação que ela ap~ca. 
5. Por derrogação às disposições do parágrafo 
1, letra a, se a dur.aç.ão total dos perlodos de 
seguro cumpridos sob a legislação de um dos 
Estados Contratantes não atingir um ano e se, 
levados em conta apenas estes períodos, nenhum 
direito às prestaçõeS for adquirido em vfrb.Jde das 
disposições dessa legislação, a instituição desse 
Estado não será obrigada a conceder as presta
ções em razão dos ditos períodos. Em contrapo
sição, a instituição competente do outro ES@do 
Contratante deverá levar em-conta estes períodos 
de seguro, seja para a abertura do direito, seja 
para o cálculo da prestação. 

ÂltfGoXVI 

O valor das prestações devido por parte das 
instituições competentes dos Estados Contratan
tes não poderá ser inferior ao valor minimo da 
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prestação em virtude da legislação do Estado 
Contratante em cujo território o beneficiário re
sida. 

Artigo XVII 

Se a legislação de um dos Estados Contratantes 
subordinar a concessao das prestações à condi
ção de que o trabalhador, no momento da verifica
ção de sua situação para a outorga das prestações 
esteja sujeito à legiSlação d.o dito pais, esta condi
ção será considerada como cumprida no c:aso 
em que, no momento da verificação dessa even
tua1idade, ele estiver sujeito à legislação do outro 
Estado ou tiver direito às prestações no outro 
Estado. ~ ~ ·~ 

. ~ TirULO IV 
DiSpO.Ições Flnols e Transitórias 

Artigo XVIn 

1, As autõiidades competentes, as institui~ 
çõe.S e·os organismos de ligação dos dols Esta_d.os 
Contratantes comun_icar-$e-ão entre si qualqu_er 
informação concernente: 

a) às medidas tomadas para a aplicação deste 
Acordo; 

b) às modificações de sua legislação que pos
sam estender a __ &plicação deste Acordo. 
2.. Para a aplicação deste AcorQo, as autoridades 
e as instituições dos Estados Contratantes deve
rão ajudar-se mutuamente ~ agir como se_ se tra
tasse da aplicação de sua própria legislação. Esta 
ajuda mútua será em princípío gratuita. 
3. Para a aplicação deste Acordo as autoridades 
e as instituições dos Estados Contratantes pÕde,. 
rão comunicar-se diretamente entre si, e bem as
sün com as pessoas interessadas e seus manda
tários. 
4. As autoridad~s. as instituiç_ões e _as jurisdições 
de Um dos Estados Contratantes não poderão 
rejeitar os pedidos ou outros docymentos que 
lhes forem dirigidos ria- tirigua oficial do outro 
ESta.âo COntratante. 

Artigo XIX 

1. As vantagens das isenções ou_reduções_ de _ 
taxas de selos, eustas de cartório e de registro, 
previstas pela legislaçáo-de um dos Estados Con
tratantes para as peças ou documentos a serem 
produzidos para a aplicaÇão da legislação desse 
Estado, serão extensivas às _peças ou documentos 
análogos a serem produzidos para a "aplicação 
da legislação do outro Estado Contratante ou do 
presente Acordo. 
2-.- T odes e quaisquer atos, document_Õs e peças 
a serem produzidos para a aplícação deste Acordo 
estarão dispensados do visto de legalização das 
autoridades diplomáticas ou consulares. 
3. Os J)edidos, dedaraçã(.) ou recursoS que de
vam ser apresentados, em um prazo determinado, 
a uma autoridade ou a um organismo de um 
dos países COntratantes serão considerados cõ-
mo admissíveis se forem apresentados no mesm'o 
prazo a. uma autoridade ou a um organismo cor
respondente do outro país. 

Artigo XX 

As autoridades, as instituições e os organismos. 
dos dois Estados Contratantes poderação_ corres-
ponder-se diretarnente entre si, e bem assim -cófu 
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as pessoas interessadas na sua líng~ oficial ou 
nas línguas inglesa ou francesa. 

Artigo XXI 

I. A aplicação-deste Acordo será regu]amentada 
por meio de acordos administrativ~ cuja elabo
ração poderá ser atribu.(cl.o, pelas autoridades 
competentes, a uma comissão mista composta 
de representantes das Partes Contratantes. 
2. Os acordos administrativos referidos no pará
grafo precedente entrarão em vigor por troca de 
notas entre os dois Governos. 

Artigo XXII 

1. A instituição competente de um dos Estados 
Contratantes será obrigada a efetuar, a pedido 
da instituição competente do outro Estado, os 
exames médicos necessários para Os beneficiá
rios que se encontrarem em seu territóriO. 
2. As despesas dos exames médicos, bem como 
dos exames necessários à concessão das presta· 
ções estarão a cargo, reciprocamente, das institui
ções que os houverem efetuado. 

Artigo XXIU 

1. Para a aplicação- do presente Acordo, qual· 
quer requerimento, envio de documentos, pedido 
de reembolso ou solicitação de informações será 
feito por intennédio dos organismos de ligação, 
que são: 

a) para a Grécia: o Instituto de Seguros SiJdafs 
(I.K.A) 

b) para o Brasil: o lnstlt\.ltO Na~lonal çie Previ-
dência Social (lNPS), -

2. Os orQãnismos de ligaçãO eSi.abele.Cerã.o se~ 
gundo as necessidades e em comum acord~ os 
formulários e_ cartas-padrão convenientes pa;a a 
aplicação deste Acordo. 
3. Os organismos de ligação poderão igualmen
te estabele<:er entre si moda)idades administra
tivas de aplicação deste Acordo e dos acordOs 
administrativos, a fim de que isto se faça da me
lhor fonna possível, de acordo com seu espírito 
e sua letra. 

Artigo XXIV 

I. Os pagamentos decorrentes deste -Acordo 
deverão ser efetuados legalmente na moeda no 
pais Contratante que os fiZer. ------
2. No caso em que limitações monetárias forem 
estabelecidas mum dos Estados Contratantes. Os 
dois Governos tomarão, imediatamente _e em co
mum, medidas para assegurar a transferência en
tre seus territórios das somas pecuniárias neces
s<1rias aos fins do presente Acordo. 

Artigo XXV 

I. O presente Acordo é concluído por prazo in
determinado, salvo denúncia por uma das partes 
C_ontrata~tes. A denúncia será efetuada por via 
dtplomatica e produzirá efeito a partir de seis me
ses contados daquela que se seguir à data de 
recebimento da notificação. 
2. Em caso de denúnda, as estipulações deste 
Acordo permanecerão aplicáveis aos direitos ad
quin~os -durante o período em que ele estiver 
em vrgor. 
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3. 05 direitos em curso de: aquisição _no m9-
mento em que este Acordo deixar devigora.r_serão 
previstos, de comum acordo, pelas Partes Contra
tantes. 

4. As autoridades consu1ares dos Estados Con
tratantes poderão representar, sem mandato go
vernamental especial, os nacionais do seu próprio 
Estado perante as autoridades competentes e os 
organismo de gestão em matêria de previdência 
social do outro Estado, 

Artigo XXVI 
Cada Parte Contratante notificará a outra a res

peito das disposições tomadas para a execução 
deste Acordo, o qual entrará em vigor no primeiro 
dia do segundo mês seguinte àquele durante o 
qual os instrumentos de ratificação forem troca~ 
dos. 

Artigo XXVII 

1. O presente Ác.ordo não assegura direito al
gum ao pagamento de prestações por período 
anterior à data de sua entrada em vigor. 
2._ O perfodo de seguro cumprido em ~rtude 
da legislação de cada um dos Estados Constra
tantes antes da entrada em vigor do presente 
,Acordo será levad9 em consideraçãO para ~plic;_a~ 
ção de suas disposições. -

A regra enunciada na frase anterior não atinge 
as disposições das legislações dos dois Estados 
Contr~nre.s ~e se refiréiDl ao campo de aplica
ção temporário -das ·referidas lesgislações. Os 
acordos admlnstrativos previstos no Artigo XX1 
determinarão a forma de aplicação da disposição 
precedente. 

3. Os direitos adquiridos anteriormente à entra
da em vigor do pres_ente Acordo e o pagamento 
das prestações poderão dar ensejo à revisão, a 
pedido dos intere_ssados,levando-se em conta as 
disposições deste Acordo. 

4, Nos casos mendonados no parágrafo 3 deste 
Artigo, as prestações serão deVidas a cOntar da 
data da apresentação do pedido. Entretanto, caso 
o pedido seja apresentado dentro do prazo de 

· dois anos a partir da entrada em vigor do presente 
Acordo, as prestações serão devidas a partir dessa 
data. 

Artigo XXVIII 
O. presente Acordo será ratificado pelos Esta

dos Contratantes segundo os procedimentos de 
cada um_ e os instrumentos de ratificação serão 
trocados no mais breve prazo. 

Em fé do que, os PlenipotenCiários dos dois 
Estados Contratantes asSJ"naram o presente Acor-_ 
do. 

Feito em Atenas, aos 12 dias de setembro de 
1984, em três exemplares originais nas línguas 
portuguesa, grega e francesa, a língua francesa 
devendo prevalecer em caso de divergência de 
.in~rpretação. 

Pelo Ciovemo da República Federativa do Brasil: 
Alarico Silveira Junior, Embaixador. 

Pelo Governo d!J República Helênica: Roula 
Kaklamanaki, Vice-Ministro da Segurança Social. 

Outubro de 1987 

faço _saber qu~ o Sena9,o federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da ConstiJW_ç:ão, e 
eu, Humberto LuCena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 1'1•174, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cravinhos, Estado-de São Paulo, a con
tnJ.tar operação de crédito no valor de 

· Cio3)194-069,60 (três mDhões, quatro
centOs-e noventa e quatro lnil, sessenta 
e nove crUzados e sessenta centavos). 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Cravinhos, 
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 
da Resolução no 93, de 11 ·de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção .de crédito _ilo va)or de Cz$ 3.494.069,60 (três 
millhões, (.luaf.r_ocentOs e noventa e quatro mil, 
sess__enlil e ppve ~dos e·sessenta centavos), 
junto_ ao Banco do Estado de São Pau1o_S/A, este 
na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada à execução de obras de infra-estrutura 
no Conjunto Habitacional "João Berbel", no Muni
cípio, obe.ckdda_s _ _as condições admitidas pelo 
Banco Centr~- do Br~j_l, no respectivo processo. 

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

Senado Federal, em 23 de outubro de 1987. 
--senador Humberto Lucena,Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituíção, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte- -

RESOWÇÃO N• 175, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizonte7 Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
cor-respondente em cruzados, a 

- ----466.400,00 Obrigações do Tesouro Na
dona( 011'1. 

Art. 19 t a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo 2~ da Resolução n9 93, de 1916, alterada 
pelaResoluçãon9140, d~Sde dezembro de 1985, 
ambas do senado Federal, autorizada a contr&tar 
operação de crêdito_nQ valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 Obrigações. do Tesouro 
Nacional-OTNS, junto à Ca~ Económica Fede
ral, esta na qUalidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Des_eiwolvimento Social- FAS, desti
nada à construção de instalações e aquisiç~o de 
equipamentos para as polícias e corpo de bom
beiros, no Município. 

Art. ,2?_ ESta Resolução eli.tra em vigor na data 
de suei-publicação. _ _ ·-

Senado Fé dera!, em 23 de outubro de 1987. 
-Senador Humberto Lucena, Presiderlte. 

Faço saber que o Senado_f~de(al aprqvou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da ·constituição, 
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e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 176, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de Mi~ 
nas Gerais a elevar em Cz$ 
732.551.232,00 (setecentos e trtnta e 
dois mllhóes, quinhentos e dnqüenta e 
um mn. duzentos e trinta e dois cruza. 
dos) o montante de sua dívida conso
Hdada. 

Art. 1 ~ É o Governo do Estado de Minas Ge
rais, autorizado a elevar, temporariamente, o parâ
metro do item ln do_artigo.29 d~ _Reso.I_14Çãon~ 
62, de 28 de outubro de 1975, modi_fi_ca~ pela 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, am
bas do Senado Federal, a fim de que possa realizar 
operação de crédito no_yal_or de Cz$ 
732.551232,00 (setecentos e tiiilta e dois mi
lhões, quinhento_s e cinqüenta e um mil, duzentos 
e trinta e dois cruzados), corre_spondente a 
6.884.880 Obrigações do Tesou_ro de Minas
OTM, destinados ao giro de parte de suá dívida 
consolidada interna intralimite mObiliário, venciilel 
no presente exercído, 

Art. 2'?_ ESta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, em 23. de OL!tubro d~_-1987. 
-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inclso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto· Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N•l77, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Vár
zea da Palma, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação e crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
13.533,83 Obrigações do Tesouro Na
dona! - 011'1-

Art 1'~ ~ a Prefeitura Municipal de Várzea da 
Palma, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo 2'? da Resolução n" 93, de 11 de. outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
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autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 13.533,83 
ObrigaçõeS do Tesouro Nac;ional - OTN, junto 
à Caixa EcOnômlca Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de Escola Profissionalizante a nível de 1" grau, 
curso de curta duração, no Município. 

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

Senado Federal, 23 de outubro de 1987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

_ faço saber que o Senado Feder~_ aprovou, nos 
termos do artigo 42, incisO VI, da Constituição, 
e ell, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLOÇÁÓ N• 1 tu, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahla, 
a colii:riitar operaÇão âe crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
31.954,89 Obrigações do Tesouro Na
donal-011'1-

_Art. l<~ __ É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia, nos termos do artigo 
2~ <;lã Resolução n9 93, de 1 I ae outubro de 1976, 
alterada pela ResolUÇão n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 31.954,89 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN; junto à Caixa Eco
riôrilica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de complexo edu
cacional a nível de 19 grau e profissionaJizante, 
no Município. 

Arl 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 23 de outubro de 1987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

F<.}ço ~er qué o S~nad~-Fede~al ~aprovou~ nos 
tef!rros do artigo 42, in~iso VI, da C9n_stituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
~eg~il)~e _ __ _ 
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RESOLUÇÃO N•179, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São 
Félix do Plaui, Estado do Plaui, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.692,16 Obri
gações do Tesouro Nadonal - 011'1. 

Arl 1" É a Prefeitura Municipal de São Félix 
do Piauí, Estado do PiauL nos termos do artigo 
21' da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140,_ de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado federal, autorizada 
a contratar operaÇão de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.692,16 Obrigações 
do T escuro Nc;,ciQnal- OTN, junto à Caixa Eco
nôm[ca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à aquisição de vefculo para trans
porte escolar, no Município. 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de !;u,;pUblicaçao. 

Senado Federal, 23 de outubro de I 987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber o que o Senado Federal aprovou, 
e eu, Humberto Lucena, Presiden~e nos termos 
do art 52, item 30, do Regimento lntemo, pro
mulgo a seguinte 

RESOLOÇÃO N• 180, DE 1987 

Rerratiftca a Resolução n'~ 14, de 1987 

Art. 1" O artigo 1" da Resolução no 14, de 
4 de abrtl de 1987, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

.. Art. 1<~ É a Prefeitura Municipal de Es
trela, Estado do Rio Grande do Sul, nos ter
mos do artigo 2<~ da Resolução n" 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu
ção n9 140, de 5 de dezembro de 1985, am
bas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obriga

-ções do Tesouro Nacional- OTN,junto ao. 
Banco do Estado do Rio Grande do SUl S!A. 
este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à implantação e/ou me~ 
lhoria do sistema viário, pavimentação, cor
dões e calçamentos, na sede do Município, 
no âmbito do Promunidpio." 

Art. Z' Esta reSolu_ção _entra em vigor na data 
de sua pubiicação. 

Senado Federal, 23 de outub{-Õ de 1987. -
tfumberto Luc~a,_ P!:_~~dente. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 71' SESSÃO, EM 22 DE 

OCITUBRO DE 1987 

J.I-ABERTURA 

!2- EXPED!Et'ITE 

SUMÁRIO 
1.2.1- Oficio do Presidente do Supre

mo Tribunal Federal 

-N• S/44/87 (n•201/87, na origem), enca-
- minhando ao Senado Federal cópias das no-

tas taquigráficas e do acórdão proferido pelo 
Supremo Tnbi.mal Federal nos autos do Re-

curso Extraordinário n" 105.609-6, do Estado 
de São Paulo. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

....;...;. Recebirnento do Offdo S/43, de 1987, 
do Govema.Qor do Estado de São Paulo, solici
tando auto!Uação do Seriado Federal a frn 
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de que aquele Estado possa re~lzar operação 
de empréstimo extetno no valor de US $ 
174,000;000.00, para·os fins que especifica. 

1.2.3 - Ofido 

-N9 142/87, do Presidente do Supremo 
T nbunal Federal, comunicando a decisão da
quela Corte, julgando a Representação n9 
1.260-3, 

1.2.4- Requerimento 

-N' 172/87, do SenaOor Car!QS D~'Ca_rlL 
solicitando autorização para desempenhar 
missão no exterior, 

1.2.5-Ofido 

N? 91/87, da Uderança do PDS, referente 
a substituição de membro na Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito .. 

1.2.6 - Comunicação da Presldênda 

-Recebimento, em 20 d_o cqrrente, da co
munlcaç:ão do Senador L9uriva1J~apti~ de 
que se ausentaria do Pais, a partir do dia 21_. 

1.2.7- DisCUI"S08 do Expediente 

SENADOR VIRGfuO TÁVORA, como lider 
do PDS ......,. Reforma Ministerial. 

SENADOR JcMO MENEZES -·Fabrica
ção e proteção de softwear. 

SENADOR MA(JRO BORGES, corno l,lder 
do PDC - Projeto Calha Norte. - - -

1.2.8- Requerimentos 

-N~ 173/87, do Senador Fernando Henri
que Cardoso e outros Senadores, soliCitando 
que não seja realizada sessão do Senado nos 
dias 26- de outubro e 2 de noveníbró do cor
rente ano, nem haja e,q,ediente erll sua Secre-
taria. Aprovado. -

- N? 174/87, do Senador Luiz Viana, solici
tando informações ao Poder Executivo. 

1.3-ORDEM DO DIA 

-Projeto de_L~is~ta Çâmara n9 36, de 1987 
(n" 197/87, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da ~i n>? 7 .®4, de 26 de maio 
de 1987, e determina outras providências: 
Aprovado. PÀ sanção. -

-Projeto de Lei_da CKmara n?40, de 1987 
(n9 198/87, na Ca_s_ct de o!j_gem), de it:~iciativa 
do Senhor Presidente da República, que auto
riza a instituição de fundações e dá outras 
providências. Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 41, de 1987 
(n~ 158/87, na_ Casa de origem), que dispõe 
sobre os preços mínimos da uva. AprõYadO. 
A sanção. - .. 

-Projeto de Resolução n? 178, de 1987, 
que autoriza o Governo do Estado c;!.e MinaS 
Gerais a contratar operação de crédito nq_valor 
correspondente, em cruzados, a 
45.000.000,00.0brigações do Tesouro Nacio
nal - OTN. Aprovado. 

- Redação final do ProjetQ de Resolução 
n<? 178187. Aprovada. À promulgação. 

_- --Votação.~ em turno único, Qo .Requeri
mento n9 57, de 1987, de autoria do Senaàor 
Roberto Campos, solicitandci, nos termos do 
art. 367 do Regimento Interno. o desarqui
vamento do Projeto de U;!i do Senado n~ 141, 
de 1983; de _sua autofia, que agiliza as redu
ções de jornada de trabalho e conseqüentes 
de salário para evitar dispensas de pessoal. 
Aprovado. 

..-.-..Votação, em turno único, do Req_ueri
. menta ne 58, de 1987, de autoria do Senador 

- ~ Roberto Campos_. solicitando, nos termos do 
art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n<? 142, 
de 1983, de_sua autorja, que regulariza s~m 
aumento de incidências 9 Imposto Único so
bre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e 
Gasosos. Aprovado. 

· -Votação em turno único, do Requen'men
to n9 59, de 1987, de autoria do Senador Ro-

- _b_e_dQ Campos, solicitando, nos termos do art 
-: ~67 do Regimepto InternO, o desarqUivamento 

do PrOjetO de Lei do_Sffilado n9189, de 1983, 
-aesua autona, que dispõe sobre a antecipação 
parCelada da gratificação salarial e respectiva 
correção monetária e dá outras providências. 
ApJ'ovado. · 

-:-:-Votação, em turno único, do Requeri
mento n"' 60, de 1987, de autoria do S_eitádor 

- Roberto Campos, solicitando, rios tefiTlos do 
art. 367 do Regimento Interno, o desarqui-

-- \r,!lmentó do Projeto de Lei do SenaQo _n<? 48, 
de 1984, de sua ~u_toria, que dispõe sobre 
a política nacional de informática e dá outras 
pii1viâê~cias. A-provado. 

-'--=-' -- -Votação em turno único, do Requerimen
to n~ 83, de 1987, de autoria do Senador Virgí-

-· -lio Távora, solicitando, nos termos regimen
tais, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 353, de 1985, do Senador Nivaldo 
Machado, que isehta dO Imposto de Renda 
os ex-combatentes daJI Guerra Mundial, e dá 

-· -- outras providências. Aprovado. 

- -Votação, em turno único, do Requeri-
mento nl' 1.59, de 1987, de autoria do Senador 
Nelson _Camelro, solicitando, nos termos do 
-art. 76, do Regimento Interno, a composição 

-- --ae-- wna comissão especial, formada por 5 
_(~joc:::o)__m~mbros de preferência diplomados 
-em Medicina, para no prazo de 30 (trinta) dias, 
realizar estudos e levantamentos sobre as 
oc.or_r_ências recentemente verificadas em 
G6iània;-relativas à contaminação de pessoas 
por substâncias. radioativas. Retirado da pau-

- ta pelo autor, nos termos do Requeriniento 
n" 176187. 

: -Parecer d_a Comissão de Relações Exte
-· riOreS sObre a Mensagem n9 114 de 1987 {n9 
- 178/87, na origem), de 6 de ju1ho de 1987, 

pela qual o S~nhor :Pre~ident~ da República 
submete à deliberação do Senado a_escolha 
do Senhor R~ul Feril.ando Belford Roxo Leite 
Ribeiro~ Ministro de Primeira Oasse, da car~ 
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Empaixador do _Brasil junto à República do 
Peru, Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações ~e.
riores sobre a Mensagem n" 116, de 1987 
(n'180/87;naorigem), de 6dejulhode !987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação d.o Senado a escolha 
do Senhor Luiz Augusto Pereira Souto Malar, 
Ministrõ--de Primeira Casse, da carreira de Oi
plom.:rta, para exercer a fim_ção de Emb"aixãdor 
éi.O BraSiTjuntô aO Reino da Suécia. Apreciado 
em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão_ de Relações Exte~ 
riores sobre a Mensagem n9 123, de 1987 
(n9 205/87, na origem), de 24 de julho do 

·'c-c:>rrent_e ano, pela qual o Senhor Presidente 
-cia República submete à deliberação do Sena .. 
-do a escolha do S~nhor Marcos Henrique Ca-
riiillo ·côrtes, Embaixador do Brasil juntq à 
Comunidade da Austrália para, cumulativa
mente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República de Vanuatu. Apre .. 
-Clado -em sessão secreta. 

-Parecer da Comtssão de Relações Ex-
teriores sobre a Mensagem n>? 136, de J 987 
{n9 231/87, na origem), de 6 de agosio do 
corrente-ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Cãrlos Norberto de 
Oliveira Pares, Ministro de Segunda Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a fun
ç5Q de Embaixador do Brasil junto à República 
ae çra:na. Aptedac:lo em sessão Secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exte
riores,. sobre a Mensagem n9 137, de 1987 
(n>? 232/87, na origem), de 6 de agosto de 
1987, pela qual o Senhor Pre_sidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es.-_ 

--colha do Senhor Ernesto A1berto Ferreira de 
CwvaJho, Ministro de Primeira Casse, da car-

, reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República De
mocrática_ Alemã.Apreclado em sessio se
creta. 

- Parecef da Comissão de Relações Exte
riores Sobre a Mensagem n9 138, de 1987 
(n~ 2'33-/87, na origem), de 6 de agosto de 
1987, pela qual o Senhor Presldente da Repú
blica submete à deliberação <;lo Senado a es
colha do Senhor Edmundo Radwanski, Minis
tro de Segunda aasse, da carreira de Diplo
mata. para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Jamaica. Apreciado em ses
são secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n9 140, de 1987 
(n9 236/87, na origem), de 12 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do &,mor José Jerónimo Mos
cardo de Souza, Ministro de Primeira Qasse, 
da carreira de ·Diplomata, para exercer a fun~ 
ção de Emb.:lixador do Brasiljunto à República 
çla Costa Rica. Apreciado em sessão secre
ta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exte
riOreS sobre ·a Mensagem n? 157, de 1987 

.(n9 '257/87, na origem), de 25 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena-
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do a escolha do Senhor Ronaldo Costa; Minis
tro de Primeira Classe, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Repú.bllca do Chile. Apre
dado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Rela_çóes Exte
riores sobre a Mensagem n? 186/87 (n9 
294/87, na origem), de 8 de setembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à delibera_ç_ã_o do Senado a es
colha do Senhor Mauro Sérgio da Fons~a 
Costa Couto, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do Iraque. Apredado em sessão secreta. 

-Projeto de Resolução n9 159, de 1987, 
de autoria da Comissão Diretora, que altera 
dispositivOs da Resolução n? 73, de 1984, do 
Senado federal, e dá outras providências. Dis
cussão encem~da, do projeto e da emenda 
após parecer proferido pelo relator Senador 
Ronaldo Aragão, ficandO a votaçãO para a ses
são seguinte. 

-Mensagem n~ 218, de 1987 (n9 340/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
retificada a Resolução n<:> 264, de 1986, que 
modificou a Resolução n9 8, de 3 de abril de 
1986, autorizando o Governo do Distrito Fede
ral a contratar operação de. créditÕ no vãior 
de Cz$ 702.372.620, 15 (sete_centos e dois mi
lhões, trezentos e setenta e dojs mjJ. ®iscentos 
e vinte cruzados e quinze centavos). Discus
são encenada do Projeto de_ Resolução n~ 
179/87, oferecido pelo Senador Meira Filho 
em· parecer proferido nesta data. devendo a 
votação ser feita na próxima sessão. 

-Mensagem n' 21g de 1987 (n' 342187, 
na origem),relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Cuiabá, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 83.740,60 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTN. Discussão encem1da do Pro
jeto de Resolução n~ 180/87, oferecido pelo 
Senador Márcio Lacerda em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na pró
xima sessão. 

-Mensagem n' 220, de 1987 (n• 343/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Muni_cipal de Morro do 
Chapéu, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Discussão encerrada do 
Projeto de Resolução n<:> 181/87, oferecido pelo __ -· 
Senador Jutahy Magalhães em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na próxima sessão. . 

-Mensagem n? 221, de 1987 (n~ 344/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Morro do 
Chapéu, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 171.659,374 Obrigações do Te
souro Nacional ---OTN. Discussão encer
rada do Projeto de Resolução n' 182187, ofe-

retido pelo Senador Jutahy Magalhães em pa
recer proferido nesta data, devendo a votação 
ser feita na próxima sessão, tendo usado da 
palavra na sua discussão o Sr. Nelson Car
neiro. 

-Mensagem n' 222, de 1987 (n• 345/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Tefé, Esta
do do Afnazqnas, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzado, a 
34.853,8CObrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução n<:> 183/87, oferecido pelo Sena
dor Áureo Mello em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na próxima 
sessão. 

-Mensagem n~ 223, de 1987 (nç 346/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Birigüí, 

-Estado de São Paulo, a contratar operação 
-de crédito no valor correspondente, em cruza-
dos, a 466.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Discussão encerrada do Pro
jeto de Resolução n<:> 184/87, Oferecido pelo 
s-enador Mauro Benevides em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na próxima sessão. 

-M"erisagem n'? 224, de 1987 (n9 347/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Ml,lilicipal de São Mi
guel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente em cruzados, a 470.00Q,QO Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. Discus
são encerrada do Proje!:o de__Resolução nç 

_ _185/87, oferecido pelo Senador Ronaldo Ara
-gão em parecei"" proferido nesta data, devendo 
a votação-Ser feita na próxima sessão. 

-Mensagem n' 225, de 1987 (n• 349/87, 
na origem), rel_;;rtiva à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de ltabuna, 
Estaâo da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 22l0.000,00--0brigações do Tesouro Nacio
nal_- OTN. Discussão enceJTada do Projeto _ 

·de ResOlUçãO nç 186187, oferecido pelo Sena
dor Jutahy Magalhães em parecer proferido 
nesta datá, devendo a votação ser feita na pró
xima sessão. 

-Mensagem n<:> 226, de 1987 (n~ 350/87, 
na origem), relativa à proposta para que esteja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Itabuna, 
Estado da Bahia, a c_ontratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 250.000;00 Obrigações do Tesouro Nado

-nal- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
~C!. Resolução n.~ 187/87, oferecido pelo Sena
dor Jutah_y _Magalhães em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ~r feita na pró
xima sessão. 

-Mensagem n' 227, de 1987 (n• 351/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de ltabuna, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crê-

dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 300.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. Discussão encerrada do ProjeJ:o 
de Resolução n" 188/87. oferecido pelo Sena
dor Jutahy Magalhães em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na pró
xima sessão. 

-Oficio n• S/42, de 1987 (n' 100/87, na 
origem), relativo à proposta para que seja retifi
cada a Resolução n" 126, de 1987, que auto
rizou a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operação de cré~ 
dito no valor de Cr$ 7.076.088.000 (sete bi
lhões, setenta e seis milhões. novecentos e 
oitenta e oito mil cruzeiros). Apreciação adia
da para a sessão de 3 de novembro próximo, 
nos termo_s_ do Requerimento n9 177/87. 

1.3.1 -Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

-Requerimento n~ 172/87, lido no Expe
diente. Aprovado, após parecer da comissão 
competente. 

1.3.2-Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JaTAHY M4CV\LIVIEs- Pro
jeto de ácido fosfórico da O,raíba Metais-6A. 

- SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder do 
PSB- Refoima ministerial. Reajuste dos ven
cfrnentos _dos funci_Qnártos públicos. 

SENADOR ACJREO MELLO - Pr.ojeto Ca
lha Norte. 

SENADOR ALBA!'IO FRANCO - Home
nagem ao Senador Francisc:o Rollemberg, por 
ocasião da solenidade comemorativa da 
emani::ipação"-política de Sergipe. -

SENADOR MAURiCIO COR~ - Situa: 
ção econômica nacional. 

SEriA!J6fr ALFT?EDO O!MPOS- Home
nagem ao Día do Professor. 

SENADOR M4URO BENEVIDES- EJ<tin
ção do INCRA. 

1.3.3- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a rea
lizar-se _terça~ feira, dia 271 às_ 1 o horas, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-DISCCIRSO PRONUNCIADO EM 
SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Almir Gabriel, proferido 
na sessão de 19-10-87. 

3-ATOS DO DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

-Portarias n~ 28 e-29, de 1987. 

4-ATA DE COMISSÃO 

5 -MESA DIRETORA 

6- i..IDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 
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Ata da 71 ~ Sessão, em 22 de outubro de 1987 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, José lgnácio Ferreira, 

ÀS 1 O HORAS, ACHAM-SE PRE$EIYTES OS 
SRS. SENADORES, . . 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
-Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Áureo 
Mello - Odacir SOares - Ronaldo_ ~~gão -
João Menezes - Almir Gabriel - Ja_rbas Passa~ 
tinha - Alexandre Costa - Edison Lobão -
Hugo Napoleão- Virgílio TávOrã-:- Cid Sabóia 
<le Carvalho- Mauro Benevldes ""'"":"José (\gripino 
- Lavoisier Maia - Humberto LuGena. - Rai
_,QJ.undo Lira- Marco Maciel -Antonio Farias 
...,... Mansueto de Lavor- Guilhenne_ Palmeira -
_Qivaldo Suruagy- Teotônio Vilela F_ilho---:- Alba
PP Franco- Francisco Rollemberg- Luiz Viana 
..,.....Jut.ahy M<}galhães- Ruy Bacelar -Jos~ lgná-
00 Ferreirar- Gerson Camata -João Calri1011 
....,... Jamil Haddad - NeJson Carneiro -:- Alfredo 
Cãmpos- Ronan Tito- Severo Gomes- Fet
nando Henrique Cardoso - Mauco Borges -
Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Pompeu 
de Souza - Maurlclo Corrêa - Meira Filho -
Roberto Campos ....:.... LoUre:mberg Nunes Rocha 
- Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid 
Saldanha Derzi-Wilson Martins- Leite Chaves 
-Affonso Camargo -JoSé Richa -Jorge Bor
nhausen -Dirceu carneiro - Nelson Wedekin 
- Carlos Chiarem - José Paulo Bi:sol - Jçsé 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - A 
ljstã. de presença acusa o comparecimento de 
tJ2 ~Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sbb a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. Primeiro-Secretáifó irá proceder à leitura 
do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OACIO DO PRESIDENTE DO 

. SOPREMO lRIBar!AL FEDERAL 

N' S/44/87 (n• 201/87, na origem), de 15 de 
o.utubro do corrente, encaminhando ao Senado 
E_e9êi"al cópias das notas taquigráficas e do acór
cfa:O proferido pelo Supreno Tribunal Federal nos 
autos do Recurso Extraordinário n~ 1,0,?..609-6, 
do Estado de São Paulo, o qual declarou a incons
ffi:tl"donalidade do parágrafo único do art. 26 do 
Decreto n? 17.722, de 1981. -

À Comiss§o de ConstitulçBo e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
O EXPediente lido vai à pubUcação. 

Jutahy Magalhães e Meira Alho 

O SR. PRESIDENTE (Jutimy Magalhães) -
A PreSidência recebeu o Oficio S/43, de 1987 
(n9 33/87, na origem), do governador do Estado 
de São Pau1o, solicitando, nos termos do item 
IV .tJo artigo 42 da Constituição, autorização do 
Senado Federa] a ftm de que aquele Estado possa 
_r.ealizar operação de empréstimo eKI:emo no valor 
de QS$ 174,000,000.60 (cento e setenta e quatro 
milhões de dólares norte-americanos), para os 
fins que especifica. 

Nos termos da resolução N<:> 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, o relator da 
rrlatéria. - - · -- · -

o SR. PRESIDEi'ITE (JUiahy Magalhães) -
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. Prlmei
ro:.secretário. 

É lido o seguinte: 

. cc-SOPREMO 1RIBar!AL FEDERAL 

or. n• 142/87 - P/MC 

Em 19 de agosto de 1987. 

ADExm•Sr. 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do_ ConQr_~so Nacioftal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex!', nos termos do art. 175 

do Regimento Interno_, _que o Supremo Tribunal 
-Federal, em sessão plenária realizada no dia 13 
do corrente mês, julgaJ1dO a Representação n<:> 
12600, repres_entados Presidente. d" República 
e Congresso Nacional, proferiu a seguinte deci
são: 

- ---'-'Julgou-se procedente a Representação- e 
declarou-se a inconstitucionalidade da ex
pressão "desapropriação" contida na inciso 
li,_ do parágrafo 29, do artigo 1 o, do Decre
to-Lei n" 1.641; de 7 dez;embro de 1978~ Deci
são unânime", 

Apresento a V. Ex• os meus protestos de consi
deração e distinto apreço. - Ministro José Néri 
da SDvelra, Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O ofíciO que acaba de ser lido será encaminhado 
à Cói'Tlissão de Constituição e Justiça, para conhe
cimento._ 
~ -Sobre a mesa, requerimento que s.erá lido pelo 
Sr. 19-SecretáriO. 

\ 

É: lido o seguinte 

REQuERIMENTO 
N• 172, de 1987 

Tendo sido convidado a participar da Delega
ção do Brasil à Quadrégima Segunda Sessão da 
Assembléia Geral da ONU, solicito me seja conce
dida autorização para desempenhar essa missão, 
nos termos dos arts. 36, _ § 29 da Constituição. 
e 44 do Regimento Interno. 

Esctar-eÇO que deverei estar ausente do País 
durante cerca de 30 dias. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1987. -
Carlos de'Carll. 

- O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
De acordo com_ o_ art. 44, § 49 do Regimento 
Interno, este requerimento será remetido à Comis
são -de Relações Exteriores, devendo ser subme
tido à deliberação do Plenário após a Ordem do 
dia, em virtude do que se acha previsto no art. 
388, itein Illetra b, da Lei Interna. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 
1 <:>-Secretário. - -

É lido o seguinte 

OF. n' 91/87 
Brasília, em 22 de citifubro de 1987. 

Senhor Vrestdente, 
Solicito a Vossas Excelência as necessárias pro

vidências no sentido da minha substituição como 
membro da Comissão Parlamentar Mista de In
quérito c·riada pela Resolução n? 03, de 1987 (CN) 
pelo Senhor Senador Lavoisier" M~a. do Partido 
Democrático Social. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex" 
meus protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Jarbas Passarinho, Líder do PDS . 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Será feita a substitUíÇão solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência recebeu, em 20 do corrente, comu
nicação _do Senador Lourival Baptista de que se 
ausentaria do País, a partir do dia 21, para, em 
missão autorizada pelo Senado, participar, como 
observador parlamentar, da Quadragésima Se
gunda Sessão da Organização das Nações Uni
das. 
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ta seguinte a comunicação enviada à Pre
sidência 

Em 2.0 de outubro de 1987 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País a partir de 21 
de outubro, para, devidamente autorizado pelo 
Senado, na forma do art. 36, § 29 d_a C_onstitl!ição, 
e art. 44 do Regimento Interno, participar, como 
observador Parlamentar, da Quadragésima Se
gunda Sessão da Organização das Nações Uni
das. 

Atenciosas saudações. ~ Lourlval Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a--pa:JãVTa -ao nObre Senador Vrrgílio Tá
vora, como Líder do PDS. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA (PDS -CE. Co· 
mo Líder, pronuncia o seguinte discu_rso. Serp 
revisão do orador.) -Sr. PreSTdente, Srs. S~a-
dores: _ _ _ 

É nosso hábito não fazer discurso por escrito, 
nem ler, para enfado dos nossos pares, laudas 
e mais laudas de papel. Mas, vamos hoje abrir 
uma exceção, em parte do nosso pronunciamen
to, que esperamos ser rápido. Gostariamos que 
os Srs._ Senado_(es prestass_em bem at_enção ao 
que vamos aqui dizer. Depois, teremos alguns 
comentários bordados a respeito. 

No Brasil, as palavras de ordein são consU
midas como lenha no fogo. O que ontem 
era decisão-e esperança, hoje, é o de sempre: 
nem chega a ser desilusão, é só a mesma 
coisa. 

Digo isto, como é obvio, a prõpósito-da 
reforma ministeriarReforma, ]iropliamente, 
não houve. Houve troc_a d_e ministros. E a 
contabilidade de "quem- p·erdeu" e "quem 
ganhou" interessa a poucos, interessa quase 
só aos drculos íntimos do poder. 

.Contrastando com e.ste ramerrão da "no
va" e mesma Aliança Democrática ... só _que 
agora com a bandeira a mero pau, basta ler 
a entrevista de D. Paulo publicada ontem nes
ta Folha. 

É que a rua, o povão, beira o desespero. 
O cardeal fala da fome que ronda a períferia 
e o desassossego que medra na classe mé
dia. Poderia acrescentar a perplexidade ou 
o desalento da alta classe média e a falta 
de _decisão de investimento dos empresários. 

t:_ diante deste Brasil real (da redução das 
taxas _de crescimento, da irresponsabilidade 
social, do arrocho salarial e ainda por cima 
das nuvens que vêm do Norte acossadas pelo 
vento das quedas da Bolsa) que se torna _ 
ainda mais difícil compreender a politiquice. 

Brada aos céus a necessidade de equilíbrio 
e de grandeza. Quando haverá ne~ta Brasilia 
de todas as ilusões quem possa sentar-se 
à mesa sem punhais florentinos, sem a sede 
do cargo, sem mesmo as veleidades partidá
rias para selara pazquenosleve a um rumo? 

Ou será que terrios- de embalarmos em 
novos sonhos e imaginar que depois da "no
va'' Aliança Democrática, nesta marcha bati
da à ré, só mesmo um movimento sísmico 
mais forte (quem sabe eleiçõeS gerais) pode
rá sacudir a corte e produzir, com b embasa-

mente do voto popula~L uma situação nova 
que p_ernl_ita cortar o nO -górdio da indecisão? 

Ainda há tempo, mas pouco, multo pOuco 
para que o reencontro corrr a: esperança se 
f~a__ s_e_m traurnª's_,_ Sobra o "'panache" de 
.alguns e a· espaço pOlítico que a Constituinte 
abre para decisõeS de coragem. Acima do 
interesse de cada um. Soman_cio partidos e 
penSando !TI ais riáS ruas do que nos palácios. 

'" '""õ"- • '' --~-~• ---• ~'""•·- "'- ' -

·Senhores, permitimo-nos ler o artigo de hoje 
de Fernando Henrique Cardoso._ üder do PMDB 
nesta casa, que expressa exatamente_o _ _que pensa 
o PDS a reSpeito da nova reforma ministerial. 

Mas dariamos uma re_sposta a S. Ex' Diz que 
hâ, caro Sena:dor, ainda_nesta Brasília de todas 
as ilUsões~ quem_ possa- _sentar-se à mesa sem 
esses pUnhais florentinos a que V. Ex' s_e re[ere. 

, sem essa sede de cargo, sem, mesmo, as veleida
des partidárias para _celebrar a paz que nos leve 
a um turno. 

Parece que no.sso Pa_rtiào de\.t um ex:~mplo a 
este respeito e os entendimentos elevados que 
V. Ex", em nome de seu Partido, conosco, em 
nome da Oj:>osiç:ão, tem mantido, mostram real
mente que ainda há alguma .esperança neste Bra
siL 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem! PaJmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a paJavra ao nobre Seilador João Mene

zes, primeirO OrãdOr inStri(õ: -

O SR. JOÃO MEl'IEZES (PFL - PA. Sem 
revisão do orador.) .....;.... Sr. Presidente, Srs. Se~a
dores: 

Evidentemente, no momento, não vo_u falar de 
reforma ministerial, embora tenha sido lembrado 
pelo eminente Lider Fernando Henrique Cardoso, 
que quer <ité colaborar, também, com essà: refor
ma ministerial. 

O qUem e traz a estã tribuna, hoje, é um assunto 
·que-re-pU:t(fâa:rnaiodmportanc:ia, da maior gJcfvi

dade pata- este País e que diz respeito ao soft
ware. 

Fuf desigriaciO Relato i:_ n~.eornr:;osãQ -q~ Consti
tuição e_Justiç_;;, .geste,_proces~ e, r_~dmeote, é 
wna rrialériã nOVã que não está suficientemente 
estudada no nosso País. Ehtão, com todo o cuida
do estou procurando, pelo menos, tomar conheci
mento, -dentrCtdO passivei. do relacionamento en
tre as necessidades do País e_ {lo,_nec~!Pad,e, de 
desenvolvimento dessa nova riqueza que se criou 
e,_ para isto, tenho procurado ouvir as pessoas 
interessadas. 

Promovi debates em que compareceram cerca 
de 12 eritidades dos mais variados -pensamentos 

-e-a contrQvérsia se dá, prindpalmente, quanto 
à prbteçãó -qUe--deve o Governo brasileiro exercer 
sobre a fabricaÇã_o do software desta ou daquela 
forma. EXístein pessoas interessadas Que acham 
que- ele deveria ser livre, não- predsari~ de prote~ 
çâó, porque ·a indústria brasileira já tem alcançado 
um elevado índice de desenvolvimento. Outros, 
deram o seu depoimento declarando que n~o, 
que há necessidade de uma proteç:ã.o que a indús
tria brasileira do software precisa ser protegida 
porque, realmente, se olharmos o mundo, vere
mos qUe os Estados Unidos da América do Norte 
detêm 75% da produção e 25% estão com·o 
resto do mundo. Outros grupos acham que essa 

proteção deve se_r_ma_ntida, embora sem se com
por condições que tirem da produção brasileira 
os eleriJ.entos nece_ssár!os para que possa prote
ger, nãp só no sentido d~ aperfeiçoar a sua técniR 
ca, m~ também no sentido de procurar, talv~. 
recurs_os para os programas que são, em muitos 
casos, caríssimos. 

Existe, também, uma discussão muito grande 
em tomo do c:adastramento dos programas, Co-
mo se deve efetii&r este cadastramento? .Qual o 
prazo deste cadastramento? Existe_ muito receio 
quanto a uma- burocracia estatizante eiTI tomo 
desta matéria que é importantíssima. 

Vemos, por outro lado, que é preciso examinar 
corno este Paí_s vai funcionar no conserto interna
cional: Como ele poderá- e que condições te"rá 
de suportar a concorrência_ in_tgmac[Qnal_ nessa 
nova indústria que se está criando no País. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, 
V. Ex!' permite um aparte? 

O SR. JOÃO MEl'IEZES - Com muito pra
zer, ouço o nObre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Vlrgillo Távora- Sabe V. _Ex_i' que so
mos o Relator e responsável maior por esta lei 
chamada impropriamente de Lei de Informática,. 
quando seu nome apropriado seria Lei Industrial 
-de Informática. Mas, hoje é conhecida como a 
Lei de Informática. 

Lá defendemos· e ·mostramos a nec::essidade 
da existência de uma reserva de mercado. Mas 
gostaria que V. Ex' dissesse a se.us Col~gas, já 
que- estamOs a discutir um dos assuntos mais 
impgrtantes ·que este Senado aborda nesta sessão 
legislativa, que uma coisa é hardware, portanto, 
uma construção material, de tecnologia mais ou. 
menos avançada. conforme o grau de desenvol
Vimento do prodi.rtor ou da empresa responsáVel 
pe~o_ produto; _e_ outra coisa é o software, que 

- é ·o-que podeffios diZer a- tecnific.:ição de idéias. 
'o !Oftwa.re representa- repe+Jmos- uma obra 
intelectua1 materializada através de uma tecno

-logia avançada. Sabe V. ~ que somos radical
mente contra o Projeto 024/87. As emerid_as que 
apreSéntamos ao lnesmo perante a Mesa - não 
chegaram ao conhecimento de V.~. rrias- pode
remos adiantar neste aparte a V. Ex", todas iniciam 
sua justificação _com essa déclaraç_ão. Sabemos 
que o Projeto GoVernamental 024 não pode deixar 
de ser aprovado, não temos a menor dúvida. Trin
ta e tantos arios de vidª- pública nos fazem ver 
que esse projeto será aprovado. São, pois, emen
das -qUe procurarri diminuir o mal. Transformar 
software apenas em uma obra intelectual como 
está sendo tratado na parte da defesa dos seus 
direitos, direitos param ente autorais, é justamente 
deixar muito, mas muito mesmo - desculpe, o 
aparte é grande, mas é um assunto que me em
polga desamparado o usuário e sem nenhuma 
responsabilidaae o produtor e o Comerciante. Mas 
V. ~. com a ponderação qu_e sempre caracte
rizou sua ação, há de verificar que esta é uma 
questão em que, aciina de conhedmento técnico, 
está a exigir bom senso. Desculpe-nos o alongado 
do aparte. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato, no
bre Senador Virgílio Távora. O assunto é real

- mente cõmplexo e precisa ser examinado exausti~ 
vamente. 



2504 Sexta-feira 23 

V. ~ sabe que o hardware se desenvolveu 
com muito mais facilidade e mu_ito antes do __ que 
0 software. TantO que O Software quand~ apare
ceu era dado até como bonificação pelo _hard
ware. Então, V. Ex!' há de convir que o seu aparte 
tem o seu ponto de vista útil e marcante. Encon
tramos, hoje, no software um progresso muito 
grande que alcançou uma velocidade en~_r~e. 
O que precisamos estudar é se temos cond1çoes 
de colocar nas çoncorrênc:ias internacional e na· 
dona! um software genuinamente nosso, se te
mos esses elementos, ou se__ em ,d~t~rminaç!Qs 
casos precisamos não só de apoio tecnológico 
para um aperfeiçoamento maior, ou .tambél)' .se 
precisamos de um apoio, talvez, ate finance1ro 
para o desenvolvirnentq de_ certos prpgramas, de 

alt~ cS~~Vir!PiiO-TáVOra E o bom senso a 
que nos referimos, eminente Se,nador. 

·O SR. JOÃO MENEZES- Muito grato pela 
coJaDor~ç~Q -de_ V. Ex" _ __ _ _ 

Então, este é um assunto que reputo da mai?r 
gravidade e do maior interesse para este Pa1s. 
Agora, o que não podemos é resolve-lo ;;t toque 
de caixa _ _ __ .. __ _ 

Preparei um parecer e há muitos dia::;_ ven~o 
estudando, a matéria e já recebi a GQlabo~ªo 
de vários setores, procurei_ o Minjs_tro Rena_to Ar~ 
cher e pedi a S. Ex" que mandasse pessoas do 
seu Ministério, da SEI, para vir prestar sua colabo
ração. Não foi fé,cU,_mas finalrnente veio um cida
dão, que não me lernRrQ ªgora o nome, e prestou 
seu esclarecimento,_ Te_nh_Q tudQ i~so gravado e 
a tradução dessas fitas, para mostrcir_ o intrincad-o 
dessa _sitl.lª-ção. _Nenhum Congressista véli qúerer 
resolver:_ e_ste_asst.mto ~em .ver uma soluç_ão que 
possa setvir de base para que essa nova fonte 
de riqueza, essa nova fonte de trabalho não seja 
emperrada. .. -· 

Não podemos transformar um órgão cqmo a 
SEI num órgão burocrátic:Q ou foliai. N'.ã'?_~de
mos, me parece, determinar no cadastrame~to 
de que se faia, um cadastro a prazo, p9rque _mn
guém desenvolve um programa desse cornJa.c!li~ 
dade; depende de estudo, .clepende de rec:ursos, 
depende de um complexo de cin::unstânci_;;;3~. _ Co
mo é que vamos colo_car dentro do cadastra
mente, um pra;;:;o ftxo para seu uso? Como ê q~e 
vamos exigir depois que Um Cidadão tenha __f~tto 
todo esse programa, todo __ ess~_ projeto, que se 
dá um prazo ''Y" para ele usar esse programa? 
Não pode. Tem que haver. IJ~ _garantia, urna 
situação legal, em que não s6 se garanta aquele 
que trabalha nesse_ assu_nt.q, !))as taf1'\béf!t. para 
que não sinta falta d~ condições de desenvol-
vimento dentro dessa matéria. , __ 

Não podemos querer pensar e acreditar que 
vamos enfrentar a co_nç:orrência internr;ic:Ional, 
desde já, com a fabriç_~r;:ão do nQSSO Softwa~. 
Seria uma ingenuidade, uma vez que, como Já 
disse anteriorm~nte, 75% dos Softwar~s sfto 
usados só pelos Estados Unidos e 25_% pelo resto 
do mundo. O que_ é_ que nos sobra? Uma ponta 
muito pequena_. _ 

Vi um depoimento de uma dessas empresas, 
cujo nome não m~ r_gç_prdo, em que s~ chegou 
a declarar que o Brasil não precisa de apoto algum 
e que pode enfrentar _so:z;in.ho a concorrência inter
nacional e a nacional, não só e:m matéria quanti
tativa como-qualitativa. 
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Ora, seria, realmente, uma situação extraordi
rlâriifSe isso pudesse ser uma realidade. _ 

EStamos fazendo esta pequena digressão por
que já aprontamos o nosso parecer, e o_ vamos 
entregar à douta Comissão de Constituição ·e Jus

-= tiça, para, oportunamente, vir a ser discutido no 
Plenário do Senado Federal. 

lamentada e que afaste algumas dificuldades que 
exist~m- até hoje no melhor entendimento de <::o· 
mo e que o Brasil trata as questões relativas à 
Informática. Nunca fui de parecer que nós devês
semos engolir goela a baixo projeteS, só porque 
tal ou qual setor do GovemÇI esteja inferes.sado 
nele. Acho que o Senado te_m responsabilidades 
para ·com o País. Essas resporisabüidade_s, ao 

Apresentamos várias emend~ ao projej:o, não mesmo tempo em que exigem maturidade de 
só porque regulam a parte não só da constitudo- nossa parte, análise cuidadosa, exige também 
nalidade, mas também da própria jurisdicidade. nossa atenção para a urgência que o País .tem 

Vr, por exemplo, nesse projeto em discussão, nessas decisões. É com_ esse §.spírtto que,_ como 
que se coloca que tudo será resolvido de acordo Uder do PMDB, tenho discutido com aqueles aos 
coffi a lei da SEI, o que me parece um exagero. quais devo explicações, no encaminhamento des-
--~~-aii;-esta lei que se está Votando não enVOlve sa questão. Pode estar tranqüilo V. Ex~. de qu~ 
as matérias necessárias ao desenvolvimento do quand() 0 sen-ado aprovar esse projeto, o aprovara 
programa; ela determina, em três ou quatro arti- na plena consciência de cada um dos seus mem-
gos;- a-=p-enalidade péSi"a' esta ou aquela forma de bros tendo em vista um único objetivo: dotar o 
infração. País' de uma lei que permita o desenvolvimento 

Assim, o· que- temos a fazer é régu1amentar a da nossa indústria, que permita que o software 
lei da SEI; e esta regulamentação não pode ficar seja um instrumento de agilização da nossa pro-
indefmidamente, tem que ter um prazo ~erto_. de· duç:ào, que permita que a criatividade no .sofl~ 
terminado para ser regulamentada. PareceMnos ware possa ter margem, e que sem burocratismo, 
que são fatos furidamentais e indispensáveis na seja possível continuar assegurando _um cresd-
discussão dessa matéria que, volto a dizer, reputo mente contínuo do Brasil. Eu seria o último_ a. 
da maior importância e: da maior sig!Uficância, defender uma posição burocrática. Não Q_efen-
mas de que não podemos, sem o bom escuso, derei qualquer posição que s_eja capaz- de estiol~r 
fazer um estudo real, e certos de que atenda não um processo mais rápido de ap~o~ção tecnolo-
s6 àqueles que empregaram a sua atiVi.dade, em- gica. Não- é este o meu ponto de vista e nem 
pregaram seu capital e estão produzindo trabalho, será este 0 ponto de vista, acredito eu, do meu 
mão-de~obra e .(~curso~ para o País; sujeitá-los Partido nesta Casa. Buscaremos o que foi dito, 
ã uma lei que não traz as condições nece$Sáljas hoje, pelo Senador Vir _gUio Távora. a quem apro:-
sequer para a sua aplicabilidade s_erá uma teme- veito para agradecer a gentileza de ter _lldo. aqUI, 
ridade. um artigo que publicou, hoje, na Fol,ha de S. 

São estas as considerações que fazemo~~m Paulo e, mais ainda, de ter end_g$~açto, e a ei~s 
tom~ do projeto d~ lei, ~ esperam<lS-"C[\::e, '!uando\. se somado, ~_queles q~e desejam, efetiva_mente 
ele VIer para ser diSCutido nôSenado, seJa fetto \-::- c:omo sei que deseJa S. EX' _---:: ~luçao a.lta 
com toda tranqUilidade e com toda a sinceridade, , para os problemas nacionais. Quem pensa.assim 

. porque, se assim não for, Iremos estabelecer saiu- em matéria mais geral, também pensa ass1m em 
ções que não resistirão ao tempo. · matéria específica. O que aprovarmos aqui será 

Eu sei que se diz que é preciso votar de imediato fruto de um ar:nplo entendimento en.tre os Sena-
- esse projeto de lei, para atender a interesses de dores. 
_fulano, de sicrano, ou de potências externas. Eu 
acho que temos que_ atender a9S nqssos inter~s
ses, aos interesses do País, aos interesses .I;IaCJo
nais, porque, sem colocarmos_em primeiro lugar 
ess~s .!~~resses pardais, difkilmente faremos 
uma lei para ter aplicação no período de um ano. 

I 
'--o Sr,'Femando Henrique Cardoso- Per

mite-me V. Ex' um aparte? 

O SR- JOÃO MENEZES - Ouço V. Ele', 
_com -rll~:Ji~ p-rãzer. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Ouvi 
com muita ateilção suas palavras, e ·sabe V. EX" 
_g!,le essa m~téria está sendo discutida ~elo Sena
do já. há_ algul"fl tempo. E sabe, ta!Tibem, V. ~· 

_que as lideranças se estão entendend9_a respei}o 
delas. Eu creio que é pensamento de todos_ nos 

.. ·q~~ matéiia._de_ssa relev~ncia não põdesertratada 
a_to_que-de-calxa e não o está sendo. Ao contrário, 
nós estamos analisando, quvimos V. Ex• ;:ltrayés 
de sua Comissão, está ouvindo vários setor~s. 
e essa matéria interessa ao País, interessa ao Go~ . 
vemo, Governo _ _de V. Ex" e_ creiO- que hoje mais 
do que__nunca, o Governo de Vt Ex.s, _de modo 
_que não há rlsc_o de que isso seja Jeito sem que 
os vários pontos de vista sejam considerados. 
Qu~. entretanto __ deixar também claro, _que exis-

. tem_ interesses. que nã_o_ são de potências estran
geiras, são do Brasil, e que essa matéria seja regu-

O SR. JOÃO MENEZES- Fico grato pelo 
aparte dê V, EX e, n~turéJ;Iril.ente.._ _estou ag~,.tar
dando o momento _oportuno, quando esse projeto 
chegar, aqui, à discussão do Seriãdo, e VOu ,me 
-recordar bem das palavras do eminente üder F er
nando Henrique Cardoso de _çpmo vai tratar e-sse 
assunto. Espero que assim seja, porque o que 
S. Ex" explicitOU parece que está dentro do pensa
mento da maiOria dos Sr'S. Senador~s. 

Mas não posso deixar de, ao terminar este pro
nunciamento, agradecer ao eminente Lí~er F er
nando Henrique Catdoso, quando S. Ex- disse-me 
que estava prontO a nos ajudar a resolver o proble
ma dO Ministério da Educação e Cultura. 

Naturalmente, deve ser uma ajuda b_oa, sobre~ 
tudo se S_, __ EX pensar sempre em termos ~t~s. 
E quero dizer-lhe e reafir~~ que a .nossa J?OSlçao~ 
ã minha posição pessoal e aquela Já defimda aqut 

_várias vezes nesta tribuna, defender, com tudo 
~quilo que eu possa, o pronun~iamento -que fez 
6 -Serih6f Presidente da República, José. Sam:y. 
atraVéS das rádios e televisão, dizendo a Naçao 
que iria fã.zer essa reforma - reforma essa pes
soal- de interesse do Govef!io;de interesse do 

-País sem intE:rferência de ninguém. 

~ SR. PRESIDENTE (Jutahy Ma~alhães) -
SOlicito a_ V. Ex', nobre Senador~ quê cOnclua o 
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seu_ pronunciamento, que já passou do tempo 
em cinco minutos. 

O SR. JOÃO MENEZES - Vou concluir, 
Sr. Presidente. Apenas tenho que dar uma respos
ta ao Ministro Fernando Henrique Cardoso~ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V. 
~ chamou-me de Ministro, sou J,llii mero -Senâ
dor. 

O SR. JOÃO MENEZES - Embora V. Ex' 
não seja muito do lado do polre, pode ser que 
V. Ex" tenha uma pequena oportunidade porque 
o negócio do polre continua funcionando, não 
é? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. 
EX' é um bom conhecedor da Casa. 

O SR. JOÃO MENEZES - Conheço bem 
a turma do poire e sei que está funcionando. 

Vou aguardar uma oportunidade para voltar e 
tratar desse assunto de re(orma administrativa 
porque o que nós, políticos, esperamos _e o que 
toda a Nação espera, é realmente que este País 
entre com toda a sua força no caminho que todos 
desejam, sobretudo da ordem, da dls_c:iplina e da 
hierarquia. E aqui vai um recado também para 
a Comissão de Sistematiza_ção; -da qual faço parte 
e o eminente Uder Fernando Henrique Cardoso 
é, também, um dos Vice~Presidentes. Estamos 
votando urna Constituição lá no plenário da Câ
mara dos Deputados, que estabelece s_ó direitos 
e não estabelece_ obrigações .. Não sei o _que vai 
ser deste País quando a maioria procurar votar 
uma Constituição para receber uma palma min
guada de uma dezena de pessoas que _estão pre
sentes se esquecendo que somos um país de 
140 milhões_ de brasileiros~Vunos, outro dia, um 
pequeno incidente, ocorrido na Presidência_ do 
eminente Líder Fernando Henrique Ciifaõsó. 
Queria-se dar a esta Nação, aos partidos políticos 
o direito... 1 -~- __ _ ___ _ _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Senador, peço a V. EX' o obsé_qulo, pennita-me 
interrompê-lo, de não conceder apartes. pois o 
tempo de V. Ex!' está esgotado e temos wna vasta 
Ordem do Dia, e, antes disto, temos ainda três 
Uderes para falar. 

O SR. JOÃO MENEZES - Este é outrõ- as
sunto importante e sérl_o. _Não se pode votar um 
projeto de Constituição brincando. É preciso que 
o povo saiba que se vai na mesa_ e endireita a 
lápis a emenda que foi apresentada. E se aceita 
isso, o que dá a maior confusãO. Ainda, ontem 
ou anteontem, tivemos, na Presidê_ncia o Senador 
Fernando Henrique e não sei como S. Ex' pôde 
encontrar uma solução--, porque, no seu lugar, 
eu deixaria como esta\!a - e_ s~_deu o direito 
de os partidos politicas_ __ re!:e_ber_e_m_ dinheiro de 
países eStrangeiros, sr:PréSidente. Isso não está 
sendo divulgado. Quem está interessado em rece
ber esse dinheiro ou o está recebendo? V. E>r' 
aprovou por causa da emenda do Senador José 
Richa que foi consertada na mesa a lápis e nin
guém sabe. É precíso acabar com isto. Quando 
é para aplicar o Regimento, o cidadão falar ou 
defender, tem de aplicar o Regimento; quando 
é para emendar a lápis na mesa, não há Regi
mento. Isto não pode ocorrer. 
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Acho que uma coisa votada não pode ser mu
dada outra vez. Entretanto, encontraram já um 
caminho para voltar atrás e reformar o negócio. 
Entãõ-, -õ a:sSUhtc) é s'érió, é difíCil, é antipático 
até se falar sobre ísto, mas é preciso que a Nação 
e todos saibam o que está se passando. 

Aprovou-se nesse projeto o direito de greve. 
A greve é livre. Por_ esse projeto. depois de oito 
dias de efetuada a gfeve, o sindicato começa a 
dirigir as empresas atê acabar a greve, que não 
vai acábar ma!s. Isto é da maior gravidade, Sr. 
PreSidente. Este_ Pafs vai tomar-se ingovernável 
se esta Constituição for promulgada assim, por
que ternos certos representantes que entendem 
que estão fazendo a Constituição, podem serve
detes. Estão todos os dias nos Jornais, na televisão 
e no rádio e não têm a çoragehl _de_ dizer aquilo 
que o nosso País precisa e que a nossa Nação 
está aguardando. 

Perdoe-me V. Ex", Sr. Presidente, essa digres
são, mas achei-a necessária e quis deixar registra
das, no Senado, essas palavras para que amanhã 
não se diga que se foge do assunto e que tudo 
correu sem um alerta_de_quern quer_ que seja. 

Espero vOltar a esta tribuna para, quem sabe, 
tratar da reforma ministerial, tão falada pelo emi
nente Uder, senador Virgílio Távora, e provocada 
aqui, com todo_ humor pelo meu eminente Líder 
e-arn_igo, SenadOr Fernando Henrique Cardoso. 

. Pedindo desculpas aos meus companheiros, 
como também a V.~. Sr. Presidente, agradeço 
o tempo que me foi concedido. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Cbncedo a palavra ao nobre Líder do PDC. Sena_· 
dor Mauro Borges. 

- ~SR-MAURO BORGES (PDC- GO. Pro-
-ilulida o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Desde que foi divulgado, o Projeto Calha Norte 
vem sendo objeto.d~ r_ea_ÇQes extremadas. Aplau
dido_com entusiasmo por uns, execrado_ çom vi
gor p-or outros, tem faltado às av~liaçõE;!s a isenção 
de ânimo e o _sangue-frio nec~ssários ao juJga
mento de projeto de __ tão ampla e heterogênea 
abrangência. 

Sob o Dinômio "desen'llolvimento e segurança", 
o Calhél_Norte foi elaborado por um grupo intenni
nisterial por sugestão do Conselho de Segurança 
Nacional. Constituí-se de um plano de ação para 
a área ao norte das calhas dos rios Solimões e 
AmazOna-s, com prioridade para _a faixa de fron
teira d.e cerca_ de_ 6SOO _krn, que _se estende do 
Estado do Amazonas ao Território do Arrlapá. 

COrlipostÔ- de _quatro projetas especiais, prO
põe-se a atingir quatro objetivos bástcqs: o incre
mento das relações bilaterais com nossos vizinhos 
do Noite; o aumento da presença militar na área; 
a intensificação das campanhas de recuperação 
dos marcos limítrofes e o incremento da ação 

__ da Funai na faixa de fronteira. 
O sigilo de que se revestiram a gestação e Os 

primeiros passos de sua execução, aliado à estrei
ta vinculação com o Conselho de Segurança Na
cional, cobriu o Projeto çom_uma nuvem de sus
peita. ECÓlogos, ailtrOP<JlogÔs, Políticos e diplo

. matas se puseram de sobreaviso, desconfiados 
:de que algo· se tramava à revelia dos interesses 
da sociedad_e. c;ivi}. 
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Temia-se- e teine-se- -pela-fragilidade dos 
e_cos~st~ma~ na região amazônica, pela integri
dad~ dos índios que povoam: aquela área e pelo 
risco de potencialização de conflitos diplomáticos 
com os países limítrofes. 

Preocupações legítimas, sem dúvida, mas que 
precisam ser examinadas com isenção de ânimo, 
sem preconceitos, à luz dos documentos dispo
níveis, da realidade atual_ ~ de nossa tradição histó
rica. 

É fartamente conhecida jl fragilidade <;lo ecos
sistema amazôníco. A exploração irracional e o 
desmatamento selvagem, aliados à pluviosidade 
associada à fina espessura do solo agricultável, 
inscrevem a área. na lista dos fort~s .. candidatos 
à desertificação, engrossando o rol de. nossas polí· 
tlcas desastradas de ocupação. Exemplos nâo nos 
faltam: a cultura de cana-de-açú_çar destruiu a 
Zona da Mata no_rdestlna; o ciclo da mineração 
erodiu as Minas O~rais; a prática agrícola imedia
tista e imprevidente diminuiu a fertilidade dos so
los pauJistas e paranaenses; experiências de des
matamento indiscriminado plantaram um peque
no deserto no Rio Grande do Sul. 

Se, como dizia César um sécu1o antes de Cristo, 
a experiênCia é a mestra de todas aS coisas, permi
to-me fazer duas ilações. A primeira justifica o 
temor dos ecólogos: por experiência, eles sabem 
que a-Amazônia corre risco. A segunda deposita 
confiança na ocupação da área: a experiência, 
que é uma escola cara mas insubstituível, instrui. 

Çqnsjderando a diretriz do ~rojeto- Desenvol
vimento e Segurança- e o propósito de integrar 
efetivamente_a região ao contexto nacional, o pên
duJo se inclina mais para a segunda dedução. 

De fato, não se pode negar a pertinência do 
_binómio desenvolvim_entofmtegração. Correspon· 
de a 14% do território nacional e delimitada por 
uma_ fcibc:a de fronteira de 6.500km, ao longo de 1 

nossas divisas com a Venezuela, a Colômbia, a 
República Coorpera:tiva-da: ·auiána, o- S'urfnaine 
e a Guiana Francesa, essa área está envolta em 
brumas de mistério, decorrente do quase nenhum 
conhecimento efetivo da região, agravado pela 
baixa densidade demográfica. 

São limites de difícU_ <:ontrole, daí ser um dos 
objetivos do Projeto a re_cuperação dos marcos 
fronteiriços. Vejam bem, é uma fronteira tão inati
va, tão pouco viva, que até os_ marcos limftrofes 
estâo desaparecendo. 

Assim, a proposta de inst.::tlação e ~mpliação 
da infra-estrutura viária, de_ produção de energia 
elétrica, de estabelecimento de pólos de desenvol
vimento econômico, de at.endímento_ médico-e
ducacional das populações lo_c_ais _e _de_jn1ensi
flcação de assistência aos__indígenas, constitui o 
passo inicial - auspicioso, sem dúvid_él ~ para 
O Brasil tomar posse dessa extensa faixa territorial 
-e integrá-la ao restante do País. __ _ 

Nã~ encontro razão-- salvo -aiQuma ditada pelo 
preconceito- para imaginar que a concreti1:!'lção 
desse objetivo será neçessariaffiente conseguida 
à custa do equilíótio ecológico. Acaso não se pode 
conviver com a natur~a sem destl1tí-la? É .. claro 
que se pode e a presença do Br<i~il na fronteira 
Norte é realmente_ não urna ameaça, mas uma 
segurança . 

Na Exposição de Motivos encaminhada ao Pre
sidente José Samey, o General Rubens Denys 
expressa sua preocupação com o meio ambiente. 
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Leio o trecho a que me refiro: 

"Como é do conhec;imento de Vossa Exce
lênda, a região do nort_e_ das calhas dos rios 
Solimões e Amaronas tem-se consubstan
ciado em urna preocupação constante ao 
longo dos anos, no que tange à sua efetiva 
integração ao controle nacional, devido às 
grandes dificuldades impostas pelo meio 
ambiente ao desenvolvimento." 

Ora, como a política de ocupação se entrecruza 
com a geopolítica, por que imaginar que o domí
nio do meio ambiente conduzirá à destruição do 
equilíbrio ecológico? Seria absoluta insensatez 
traçar uma política de desenvolvimento e integra
ção divorciada de um caráter efetivo, permanente 
e sodalmente harmonioso. 

Profissionais e estudiosos da Histótja - qtJe 
são os militares de nossas Forças Armadas -
não ignoram que o meio ambiente hoStil sempre 
se reve_!ou precioso aliado geopolítico. Graças à 
barreira formada pela floresta, os espanhóis não 
tomaram posse da extensão territorial que lhes 
cabía nos termos do Tratado de Tordesilhas. Gra~ 
ças à floresta. nunca sofremos um_ataque externo 
a partir dela. 

Sendo um dos objetivos estratégicos do Calha 
Norte a ocupação de nossa vasta fronteira seten~ 
trienal, como pensar na possibilidade de destrui~ 
ção dessa verdadeira fortaleza natural? 

A preocupação com a fronteira norte, aliás, é 
amplamente justificada. Ao longo de seus 
6.500km de extensão, existem tensões reais de 
limites: a Venezuela e a Guiana lutam pela região 
do Esseqwôo; a Guiana e o Suriname disputam 
o controle da margem d_!reita do rio Corentyne; 
o Suriname e a Guianª Francesa brig"am por pãrte 
do tenitório cOntrolado pela França; a Venezuela 
e a Colômbia contendem_ pelo acesso terrestre 
e marltimo do Golfo da Venezuela. 

O Projeto Calha __ Norte deve s~r avaliado à luz 
dessas circunstâncias, sem ignorar os agravantes 
das guerrilhas oposicionistas que atuam no Suri~ 
name, no Peru e na Colômbia, fato, aliás, que 
levou o Exército brasU~@_ a deflagrar, no final 
do ano passado, a "Operação Presenç.;t", pafa 
combater as incursóe_s do M~ 19 no Estado do 
Amazonas. 

Há mais. As operações ilícitas, como o narco
tráfko e o_ contrabando de. min~rals. hºje facü~ 
mente realizadas graças a inúmeros aeroportos 
clandestinos plantados na selva, reclamam uma 
resposta urgente, que só o conjunto das FOrçaS 
Annadas poderá dar: a Marinha, fiscalizando os 
grandes rios; o Exérc_ito, cOntando com Pases de 
apoio estrategicamente sitt.Jad~s;_e ~ Ae_ronáu1;1_ca, 
dispondo de aeroportos na selva. 

Só assim poderemos tomar posse de nossas 
fronteiras, até agora quase -~otal_ e perigosamente 
desguarnecidas, constituindo séria arne~ça ~ inte~ 
gração de nosso território e violentando, inclusive, 
nossa vocação continental. 

Ora, como dizia Critilo, em suas Cartas Chi~ 
Ienas: 

"Um reino bem regido não se forma so
mente ele soldados; tem de tvdo: tem milícia, 
lavoura, e tem comércio." 

O Calha Norte, bem concebido e bem execu~ 
tado, alimenta nossas esperanças, de a médio 
e longo prazos, transformar os fatores adversos 
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da região em aliados, sem violentá-los, mas inte~ 
grando-os a Um projetO de desenvol_virriento bar~ 
monióso, cuja execução material, embora extre
mamente penosa, atenderá às expectativas huma~ 
nas e nacionais que nele depositamos. 

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

O SR. MA aRO BORGES-Com muito pra· 
zer, Senador Jarbas Passaiinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Ouço com muito 
entusiasmo o discurso de V. Ex' É um discurso 
que tem fundamentação geopolítica da maior im~ 
pdrtância. V. Ext coloca muito bem aquilo que 
poderia ser o punctum dolens de em cada uma 
dessas l'egiões. Felizmente, para nós, até agora, 
elas não se transformaram em problemas graves 
e sériOs de fronteiras vivas. Na própria questão 
do Suriname, temos uma fronteira morta, temos 
U'!l- proDJema na Venezuela, que decorre do fato 
ainda das pretensões brasileiras, a Depressão do 
Pirara, que nos foi negada pelo Rei da Itália -
como sabe V. Ex~ melhor do que eu -quando 
discutimos com a Inglaterra a posse da terra. O 
Rei da Itália, corno arbitro, deu mais à Inglaterra 
do que ela pedia e, hoje, o problema se trall$Íere 
para a Venezuela com a Guiana. Temos, realmen~ 
te, lá, uma área potencial extremamente perigosa. 
A presença, por outro lado, de nativos de origem 
asiática, que penetraram na região das Guianas, 
é, para nós, hoje, um motivo de preocupação 
muito grande, especialmente diante do Território 
de Roraima, onde temos urna rarefação demo
gráfica das mais altas do Brasil, menos d~ 0,2 
habitantes por quilômetro quadrado, e temos do 
outro lado, uma pressão populacional, que tende· 
rá, naturalmente, a uma expansão, se não houver 
as garantias a que V. Ex' se refere. Louvo o velho 
e querido companheiro, nas suas origens, que 
são as mesmas comuns que tenho, esta preocu~ 
pação que se traduz aqui, numa bela aula que 
V. Ex• está dando, sobre o papel que o Brasil 
deve desempenhar nesta região. 

O SR. MAURO BORGES -Muito obrigado, 
Senador Jarbas Passarinho, V. Ext é um homem 
da região. Mas, muito mais do que ísso, ê um 
estudioso doS problemas da Amazônia, e da C:alha 
Norte em particular. O aparte de V. Ex' muito 
me honra e engrandece meu discurso. 

Creio.que o Projeto Cal_ha Norte será afirmação 
da presença brasileira naquela vasta região da 
fronteira, defendendo o meio ambiente, os índios 
e ~ intangibilidade do território pábio, ameaçãdo 
muito mais por nossa omissão e presenç_a de 
grupos de maioria de estrangeiros, que defendem 
novos conceitos de plurinaclonalidade, _que po
dem ser a ponta de lança da intemacionalização 
da Amazônia -que repudiamos com toda ener~ 
gia. Imaginem o que seria da unidade na~lonal, 
se reconhecêssemos a plurinacionalidade para as 
populações pred.ominantement~_de origem euro
péia existentes no sul do Brasil, particularmente 
d_e alemães _e poloneses. 

O Sr: Leopoldo PereS-Permite V. Ex", Sena~ 
dor Mauro Borges? 

OSR:MAaROBORGES-Commuitopra· 
zer. · 

O Sr. Leopoldo "Peres -Senador Mauro Bor
ges, estou ouvindo V. Ex" e sou~ln,e grato pelo 

que está dizendo a resp_eito do Calha_ Norte:. Ao 
contrário do que certas correntes políticas mãl-fn~ 
formadas trazem aqui para o Congresso e para 
a imprensa nacional, nada mais patriótico e nacio
nalista do que o ~lha Norte, porque uma fronteira 
realmente abandonada, principalmente a fronteira 
do rio N~ro, geralmente os produtores brasijeiros 
são vítimas de constantes incursões de bandidos 
estrangeiros Sob a capa de guerrilheiroS e ficam 
aquelas populações fronteiriças inteiramente 
abandonadas e desprotegidas. O Calha Norte será 
a maneira do Brasil afirmar a sua presença e na~ 
c\onalizar o grande vazio amazónico. Dou-lhes os 
meus parabéns e sou inteiramente solidário com 
o discurso de V. f:x'-

0 SR. MAaRO BORGES- Muito obrigado, 
Senador Leopoldo P~res. Seu aparte esclarece 
e honra muito o meu discursq. -

Contudo, Sr. Presidente, o apciiO quãse unâ
nime da Nação ao Projeto Calha Norte padece 
de uma restrição-que rePuto preocUpante: o·des~ 
tino das tribos indígenas da região, especialmente 
os Yanomânis, que vivem na fomteira BrasüNe
nezuela. Alêm da binacionalldade dessa tribo, tem 
ela outras peculiaridades que a credenciam a cui· 
dados multo especiais. Os Yanomànls se distin~ 
guem por sua passMdade ante o chamado "ho
mem branco"; são fisicamente frágeis e vivem, 
no lado brasUeiro da fronteira, sobre ricas e cobi· 
-çadas jazidas de ouro, rnanganês e urânio, entre 
outros mineraís raros. 

Não têm sido poucas as investidas de minera~ 
deras e bando de garimpeiros sobre as terras 
do Yanomãnis; e não têm sido poucos os índios 
que já perderam a vida na luta desigual a que 
os obrigam ·os invasores. 

Cohfesso que soU um dos ddadão;s preocu
pados com a sorte dos inctigenas, que terão, forço
samente, cantata com a tropa que se instalará 
nas guarnições previstas no projeto. As doenças, 
muitas delas incç.nseqüentes para os civilizados. 
poderão dizimar tnbos inteiras. De outra parte, 
os nossos hábitos e costumes representam urna 
grave ameaça à cultura daqueles silvícolas, bem 
como a imposição de credos religiosos estranhos 
à sua "cultura. 

Não obst9:nt~ essa no~a preocupação, confia
mos que o Estado~Malor das Forças Armadas 
terá analisado pormenorizadamente a questão in
díge:na na área do Calha Norte. O legado doMare
chal -Cândido Rondon há de ter irispirado os for-
muladores desse projeto no que respeita à incolu:. 
midade, à saúde e à cultura indígena. 

Por acreditar fi_rmemente que essa análise fot 
feita e que a questão foi estudaâa em profun~ 
didade, inclusive no que mais importa àos silvíco
las, que é_ a demarcação de suas terras, quero, 
nesta oportunidade, apeJar ao Emfa no sentido 
de que submeta os estudos desse aspecto espe~ 
cífico _do. Projeto Calha Norte à crítica. -_da sacie· 
dade cM! que certamente poderá colaborar para 
õ seu aprimorarriento. 

Pediria m~s. Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
que o Emfa assumisse publicamente um compro
misso formal de que a_s guamiçõ_es militares, além 

• _da missão de defender nossas fronteiras, serão 
guardiãs da segwcmça das nações indígenas e 
das riquezas de suas terras. 

Um c::ompromisso dessa natureza, que deve in~ 
cluirtambém a demarcação do Parque Yanomâni; 
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pelo menos, tranqüilizaria não só o BrãSJ1, mas 
toda a humanidade que acompanha com receio
sa atenção nossa política indigenista, cujas oscila~ 
ções têm inspirado protesto_s_ de acusaçPes de 
genocídio. 

O compromisso público que o Emfa-_ Venha a 
assumir em nome das Forças Armadas há de 
credendáMlas a _um maior respeito e à unanimiM 
dade do apoio nacional_ ao Pfojeto C;d_ha_Nqrte. 

Era o que tinha a diz~r, O~rigado. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Mauro Borges 
o Sr. Jutahy Magalhães, 1 P-SecretáJiO deiXa 
a cadeira da PresfdêiiCia ([ue é ocupãdil pelo 
Sr. Humberto Lucena, .Pre!ildente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. l9-8ecretário. 

É lido o seguinte 

REQOERIMEN.TO 
N' 173, de 1987 

Nos termos regimentais, requeiro que não seja 
realizada sessão do Sen~o_ng_s di~s 26 de outu
bro e 2 de_ novembro do corrente ano,_ nem haja 
expediente em sua Secretaria. _ _ . 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1987.
Fernando Henrique eafdoso - JamD Had
dad - Mauricio Corréa - Vlrgillo Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Eri1 VOtação o requerimentO. __ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados._ (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a _ _mesa requerimento -que será lido pelo 
Sr. 1 9-Secretári6. - -

É lido o seguinte 

REQOERIMEN.TO 
N• 174, de 1987 

Requeiro a V. Ex', nos- teimos do Regimento_ 
Interno (art. 239, alínea b ), sejam solicitadas ínfor
mações ao Poder Executivo, _através do Gabinete 
Civi1 da Presidência da República sobre se é exato, 
confonne noticiado peJã imprensa~ haverem sido 
celebrados contratos pela EmpreSã Brasileira de 
Telec_omunicações SA ~ EMBRATEL, para utili
zação do satélite Brasilsat por empreSas privadas 
e portanto com a violação do monopólio conce- _ 
di do por lei à EMBRA TELr 

Outri:isSfrn, Seja s61icltada a íntegra dos pare
ceres técnico-jurídicos e .demais_ estudos existen
tes relativos aos contratos acima referidos. 

As informações requeridas destinam-se a ins-
truir a tramitação do Projeto de Lei do Senado 
n9 38,_de 1985, que altera a Lei n\1 4.117, de 27 
de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro 
de T elecomunicaçOes. -

Sala das- SeSsões, 22 de outubro de 1987.
Lulz VIana. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Este reqüerlrftento será- puólicaao-e incluído em 
Ordem do Dia, de aco-rao com O ãrt 239, item 
VI do Regimento Interno, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, fequertmento que vai ser lido 

pelo Sr. }9-SeCfetário. 

É lido e aprovadO .o seguinte __ 

REQOERIMEN.TO 
- N' F5, de 1987 

Nos termos· do ãit. 198, ~Jíilea d, do Regimento 
Interno, requeiro inversão ·da Ordem do Dia, a 
fim de que a matéria constante dos itens _n~"' 11 
a 22; ·em- fase de discussão, seja submetida ao 
PlenáriO nos últimos lugares (após as Mensagens 
referentes a embaixadore~). 

SaJa das Sessões, em 22 de outubro de 1987. 
-FemaJJ.dO Henrloque ~oso. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Item 1: 

Votação em .turno único, do Projeto de Lei . 
da Câmara n9 36, de 1987, e (Li"' 197/87, 
na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n~ 7.604; de 26 de maio de J9a7, 
e determina outras providências, tendo PA
RECEg_F_AVORÁVEL, proferido em__l?len_ário. 

A diSCUSsãO da mãtéria fOí eriCefrada il$1 ses~9 
extraordinária anterior. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os-Srs. Sciriadores que o aprovam quefram per

- rnanecer---:-sentados. (Pausa.) 
_t.f)rovado. 
O Projeto vai à sanção. 

t q seguinte q projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 36, de 1987 

(No 197/87, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei no 7.604, de 
26 de maio de 1987, e detennlna outras 
providências. 

O ,Congresso Nactonal_de_creta: 
Art. 19 Os artigos }9 e 3" da Lei n9 7.604, de 

26 de maio de 1987, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Ait 1" Os benefícios da Previdência Social 
urbana, de pensão por morte em seu valor 
global, de aposentadoria, de auxil[o-doença 
e de aUXJ1io-reclusão não poderão ser inferior 
à 95% (noventa e -cinco -por cento) do Piso 
Nacional de Salários referido no § 1? do art. 
1" do DeCreto-lei n? 2351, de 1 de agosto 
de 1987. . . 

Parágrafo único: - t: extensivo aos segura
dos desta lei o abono s_alarial previsto_ n_o Qe
creto:!ei n~ 2.352;-de 7 de agosto de 1987. -.-----=--""' __ .._,.....;...__,_~.,.....:.. ...... -

Art. 3" Além dos beneficias previstos na 
Lei Complementar n1 11, de 25 de maio -de 
1971, ficam acrescidos ao Programa de As
sistência ao Trabalhador Rural - Prorura1, 
o awo1io-reclusão e o auxílio-doença, no valor 
de 50% ( dnqüEmta por" cento) do Piso Nacio
nal de Salário." 

Art.~ Estrf lei entra em vigor na data _d~ sua 
publicação. 

Art 3" Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
-ltem2: 

Votação, em turno único do Pfojeto de Lei 
da Câmara n? 40, de 1987 ( 198/87, na Cása 
de origem}, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que autoriza a instituição 
-de fundações, e dá outras providências, ten
do 

PARECER FAVÔRÂVEL, proferidO em Ple
nário. 

A dist:assão -da matéria foi encerrada na sessão 
-extraordinária anterior. 

Passa-se à votação do Projeto, em turno único. 
~- . Os Sr_s, Sen~dores que o aprovam queiram per
-man~çer sentados. (Pausa.) 

AprOvado. - . 
- O. Projeto vai à sanção. -

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJEJ'O D~ LEI .DA cM.1A.RA 
N' 40, DE 1987 

(N~ 198/87, na Casa de origem) 
De iniç:.i_ativa Qo S~qhor Pres_idente 

da República: - -

Autoriza a instituição de fundações, e 
-- dá outras providências. 

-d CongreSSO Na._cional d~c;r~a~. ., -
Art. 1? · Fka.o _Po_der Ere.cutivo autorizaçlo_ a 

instituir, vinculadas ao Ministério da Cultura, as 
seguintes fund~ções públicas, com personalidade 
Jurídica de- direito privado: 
I- Fundação Nacional Pró-Leitura- PRÓ

LE!TlJRA; 
li-Fundação Nadonar de- Artes Cênica'S -

FUNDACEN; 
lll- Fundação do Cinema Brasileiro- FCB. 
Art. "29 A Fundação Nacional Pró-Leitura -

PRÓ-LEITURA terá por finalidade: 
1- prcmover o desenvolvimento ® produção 

e da difusão do livro; 
U-_estimular a publicação de obras de_ inte

ress_e_ cultural, a criação literária e a instituição 
de bibliote(:as; 

III-difundir e estimular o hábito da leitura; 
[\1- manter e incentivar cursoS d~ bib_lioteco

nOJ:nia, de té~nicas d~ encadernações e proteção -
de livros e demais tecnologias de reprodução e 
arquivamento de s_ons e imagens,;_ 

_y- r~b~r o_ Dep6sito Legal, disciplinado pelo 
Decreto legislativo n?_1 .825, de_ 20 de dezembro 
de 1907; · · 

VI-promover a captação, a preServação e a 
difus_ão da produção bibliográfica e documental 
nacional em suas diversas formas. . -

ParágrafO úrik-o. Passam a integ;ar à Pró-Lei
-tu.ra a Biblioteca Nacional-BN, criada por decre
to de 27 de junho de 1810 e o lnstituto_N_acional 
do Uvro -JNL, Criado pelo Decreto-Lei n" 93, 
de 21 de dezembro de 1937, mantidas as suas 
finalidadeS se9undo o disposto nas normas legais 
vigentes que regulamentam a matéria. 

Art. 39 A Fundação _Nacional de Artes Céni
cas - FUNDACEN constituir-se-á_ por transfor-
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mação do atual tnstltuto Nacional de Artes Cêni
cas -INACEM e te(á por fmalidade promover, 
incentivar e amparar o desenvolvimento das artes 
cênicas. 

Art. 49 A Fundação do Cinema l3rasileiro -
FCB terá por finalidade realizar as atribuições da 
Empresa Brasileira de Filmes S.A.,::- Embrafilme. 
dispostas nos itens IV e VI, no § 1"' incisos I, 11, 
m, IV, e V, e § 3° __ dQ art. 6"' da Lei n~ 6.281, de 
9 de dezembro de 1975. .. 

Parágrafo único. O patrimônio da FCB será 
constituído pelos bens que lhe forem tra!J;feridos 
na forrna do_ artigo 1 O desta lei. 

Art. so A estrutura, competêncía, atribuições e 
funcionamento das fundações de que trata esta . 
lei serão definidas em estatuto próprio aprovado 
pelo Presidente da República. 

Art. 69 As fundações de que trata esta lei go
zarão dos prtvilégios concedidos à Fazenda Públi
ca quanto a foro, prazo e custas processuais~juros 
moratórias, impenhorabDidade de bens, rendas 
e serviços e isenção tributária. 

Art. 7"~ Os setvldore_s da Biblioteca Naciqnal, 
do Instituto Nacional do_Uvro ~do Instituto Nacio
nal de Artes Cêniêas, póC:Ierão ser intefiradOs;-me
diante opção, nos quadros das respectivas funda
ções, observado, no que couber, o disposto na 
Leí n9 6.184, de 11 de dezembro de 1974. 

Art. 89 Os servidores de quadros ou tabelas 
de outros órgãos e entidades federais, lotados 
e em exercício ou postos à dtsposição dos órgãos 
que comporão as fundações referidas nesta lei, 
poderão optar por sua integração nos quadros 
destas, na forma da lei e de acordo com_ o que 
dispuserem os respectivos estatutos. 

Art 9~ São transferidos para o patrimônio da 
PRó-LEITURA e da FUNDACEN os bens móveis 
e imóveis da União, que estavam em uso ou sob 
a guarda e responsabilidade do Instituto Nacional 
do Uvro, da Biblioteca Nacional e do Instituto 
Nacional de Artes Cênlcas .. operando-se a transfe
rência no momento da inscrição das escrituras 
públicas de constituição no Registro Civil de Pes
soas Jurídicas. 

Art 10. Fie;;\" a União autorizada a adotar pro-
vidências necessárias à cisão da Empresa Brasi
leira de Filmes SA- Embrafllme, com a transfe
rência para o patrimônló -aa FCB da parte dos 
seus bens móveis e imóveis necesSária ao cwnpri
mento do disposto no art 4ç desta lei. 

§ 19 A cisão de que trata este artigo será pre
cedida de_ resolução_ da_Assembléia Geral, me
diante proposta circunstanciada da Diretoria. 

§ 2? Realizada a cisão, a Embrafilme passará 
a girar sob a denominação de Embrafilme -
Distribuidora de Filmes SA e terá com_o objet[vo 
social o disposto na Lei no 6281, de 9 de dezem
bro de 1975, exceto os iteris e parágrafos que, 
segundo o art. 49 desta leí, -ora transferem-ste para 
a Fundação do Cinema Brasfleiro- FCB. 

§ 39 Os empregados da Empresa BraSileira 
de Filmes SA.- Embrafilme, após a cisão, pode
rão optar pela transferência de seu vinculo empre
gatído para a FCB, desde que atendam às neces
sidades e às peculiaridades dos serviços da Fun-
dação. _ _ 

§ 49 Observa-se-á, no qUe cOuber, O diSposto 
no Capítulo XVIl! da Lei no 6.404, de 15 de dezem
bro de 1976. 

M. 11. O património das fundações, de que 
trata esta lei, constituir-se-á de: 

1-bens e direitos transferidos em decorrência 
do disposto nõs aiti.Qos 9? e 1 O deSta lei; 

U- doações, legados e_ contribuições; 
UI-bens e direitos que adquirir; 
IV- rendas de qualquer-natur-eza de-rivadas de 

seus próprioSDêfiS e ServiçOS. 
Ari. 12. Qs_ recmsos financeiros das funda

~ões serão proVenieni~s dé:: 
I-dotações orçamentárias cçmsignadas no 

Orçamento da União; 
II-auxílios e subvençôes da União, do_~ E_&ta~ 

dos e dos Municípios ou de quaisquer entidades 
públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais; 
lll- resultado de operações de crédito; 
IV- receitas eventuais__ . 

Art. 13. No caso de extinção, os berls e direi
tos das_ fund"ãções serão incorporados ao patri-
mónio da ÜniãO. - "- ·- - -

Art_ 14. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 15. Revogam-se as disposições effi con
trário. 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) -
ltem3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 41. de 1987 (n' 158/87, 
na Casa de origem), que dispõe sobre os 
preços mínimos da uva, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em_ Ple-
nário. 

-A discussão dà matéria foi encerrada na sessãO 
extraordinária anterior. 
- Passa-se à votação, em turno único. _ 

Os Sfs. Senãdores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

A(jfovado. 
O projeto vai _à sanç~o~ 

É o .. seguinte o proj~to aproyado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N'' 41, de 1987 

.. (N9 15s18i ita eciSa- de origem) 

Dispõe sobre os preços mínimos da uva. 

O Congresso Nadona1 decreta: 
·Art. 1 ~ Os preços mínimos da uva serão foca· 

dos de agosto ã- novembro de cada ano, para 
a safra ~eguinte, de conformidade com o disposto 
no Decreto-Lei n" 79, de 19 de dezembro de 1966. 
--Parágrafo únicO:- - Os preços mínimos serão 

corrigidos até a data do pagamento da uva, calcu
lando..-se um reajuste _mensal, a partir do mês sub
seqúente ao de süa fixação, baseado na variação 
da _9TN (Obrigação do Tesouro Nacional). 

Art. 2~> No ato da entrega da uva o comprador 
emitirá documento hábil fiXando a data de paga
mento do produto. 

--Art.--39 Esta lei entra em vlgoi n-a data de sua 
publicação. 
-~ 49 Revogam-se as alíneas e e f do § 29 

do art. 19 da Lei n9 7 .298, de 28 de d~mbio 
de 1984 e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDErlTE (Humberto Lucena) -
Item4: 

Votação, em turno únko._ do Projeto de . 
Resolução n" 178, de 1987 ,_ que autorizã o 
Gõvemo do Estado de Minas Gerais a con
tratar operação de crédito no valOr corres
-pandente, em cruzados, a 45,000.000,00 
ObQgilções do Tesouro Nacional - OTN, 
tendo 

PARECER fAYQRÁVEL, prôferldo em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi -'ªncerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
--os Srs. Sena_Pores que Q aprovam queiram per

mane..cer sentados, (Pausa.) 
Está aprovado. 

~O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)
Sobre a mesa, redação finai da matéria, elaborada 
pelo Relato(, o· nol;>re Senador Alfredo Campos, 
que será lida pelo Sr. 1 9-Secretário. 

·É lida a seguinte 

Redação final do Projelo de Resolução 
n• 178, de 1987. 

Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 178, de 1987, que autoriza o 
Gõvemó'do Estado de Minas. Gerais (MG) a elevar -
em Cz$ 13.973.850.000,00 (treze bilhões, nove
centos e setenta e três milhões, oitocerito_s e cin
qüenta mil cruzados)_ o montante de sua dlvida 
consolidada. 

Sala das Sessões, em 22 -de otJtubro de 1987. 
- Relator Alfredo Campos. 

ANEXO ~O PAREcER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 178, de 1987. 

Faço saber que o Senado Feder_al aprovou nos 
termos do artigo_ 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
-seguinte 

RESOLUçAO~ 
N• , de 1987 

Autorlza o Governo do Estado de Mi
nas Gerais, a elevar em Cz• 
13.973._850.000,00 (treze bUhões, nove
centos e setenta e Ues milhões, oltocen-

___ tpM__ e clnqüenta mll cruzados) o mon
tante de sUa dívida consoUdada. 

O Seilado Federal resolve: 
Art. 19- É-o Governo do Estado dê Minas Ge

fais, autorizado_a- elevai, ~mporariam_ente, os_ pa
râmetros do3õ iten_s U, III e IV do artigo ,2_9 da Resolu· 
ção n9 02, de 28 de outubro de f975; com as 
alterações d~ R.esolUs:ão ri? 93 .. d~ 11 Oe oUtubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, de modo 
a permitir o registro de uma erilissãO de 

-45.000.000_ Obrigações do T escuro de Minas Ge
rais- OTM, correspondente a Cz$ 
13.973.850.000,00 (tre_ze: bilhões, novecentos e 
setenta e três milhões, oitocen"t9-S e cioQüenta mil 
c~dos), considerando_o valor nominal do tít1,.1lo 
de Cz$ 310,53_ vigente_ ~m jl,lnho_d~e i 987, desti· 
nildo à abe:rtura de encargos_ F:Om roJagem de 
-sua dívida mbbiliária e déficit de Caixa no exercido ·de; 1987. · ~ ~ · ~~~ ·~ · 
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Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) -
Effi discussã_o a redação ftnal. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão_. _ _ 

Encerrada a disçussão, a rriatéria_ê_ dad_a corno 
definitivamente ãprovada, ficando dispensada a 
votação, nos termos regime~is. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDErfTE (Humberto Lucena) -
Item 5: 

Votação, em tumo_.ú_nico, do Requerimento 
n~" 57, de 1987, de autoria do SenaQor Rq. 
berto Campos, solldtando, nos termos do 
art. 367 do Regimento Interno, o desarqui· 
vamento do Projeto de-Lei do Senado n")41, 
de 1983, -de Stia autõría, que ã.giliza as redU~ 
ções de jornada de trabalho e conseqüentes 
de salário para evitar dispensas de pessoal. 

Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. Senadores que Qaprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto será desar

quivado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem6: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 58, de 1987, de autoria do_Senador Ro
berto Campos, solicitando, nos termos do 
art 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei dó Sena..do no 142, 
de 1983, de sua autoria, que regulariza_ sem 
aumento de incidências o Imposto Único so
bre Lubrificantes e Combustíveis_Uquidos e 
Gasosos. - -

Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. Seii.aàores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento; o projeto será desar

quivado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Item 7: 

Votação em túmo úoico, do Requefiffientó 
nQ 59, de 1987, de autOria elo Senador Ro
berto Campos, Solicitando, nos termos do 
art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de LeT do Seriado no 189, 
de 1983, de s_ua _autoria; Que dispõe sobre,. 
a antecipação parcelada da gratificação Sãla
rial e respectiva correção mone_tária e dá ou-
tras providênciaS. -

Em votação-o requerimento. . 
Os Srs. SenadOres que _o aprova-m qUeliam-per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto será desar

quivado. 

O PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 
8: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
no 60; de 1987, de autoria do Senador Ro
berto Campos, solicitando, nos termos do 
art 367 do Regimento Interno, o desarqui-

vamento do Projeto de Lei do Senado n"' 48, 
-:: --çle 1984._ de sua autoria, que dispõe sobre 

a política nadonaJ_ de_ informática e dá-outras 
providências. 

Efu VótaÇãó o :requerimento. 
Os Srs. Senadpres qu~ o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto será desar· 

quivado. 

o sR: PRESibENfE""(HUiriOerto Lucena) -
lteni9: -- - -

Votação em tum.o único, do Requerimento 
n~ 83, de 1987, de autoria do Senador Vrrgílio 
TáVofá, sblicítando, nos termos regiriléfitaJs, 

- o -desarquivamento do Projeto de Lei do S_e.:_ 
nado nç 353, de 1985, do Senador Nivaldo 
Machado, que isenta do Imposto de Renda 
os ex-combatentes da II Guerra Mundial, e 
dá outras providências. 

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

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto será desar

quivado. 

0-SR. PRESIDENtE (HUniberto Lucena)

Item 10: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
- fl" 159, de 1987, de autoria do Senador Nel

son Carneiro, solicitani::lo, nos termos do art. 
76, do Regimento Interno, a composição de 

--uma comissão especial, formada por 5 (cin
co) membros de preferência diplomados em 
Medicina, para no prazo de 30 (trinta) dias, 
realizar estudos e levantamentos sobre as 
ocorrências recentemente verificadas em 

-~ GoiàOia,_relativas à contaminação de pessoas 
-- por substâncias radloativas, tendo 

PAR:Fn:;'R FAVORÁVEL nmferido em nle-nário. --·· ... -·- ··---...---·--·-- ----.---

A matéria constou da Ordem do Dia da 
Sessão extraordinária de 19 do corrente, ten
do a vOtação sido adiada a- requerimento do 
nobre _Senador Mauro Benevjdes para a pre-

-- -- sente_ sessão. 
Passa-se à votação do requerimento, em 

turno único. 
Concedo _a palavra, para encaminhar, ao-

nobre Senador Nelson Carneiro, autor da 
proposição. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
Para encaminhar a votação,) -Sr. Pr~sidente, 
apres-entei o requerimento no dia 8 de :oubJbro, 
esuunos a 22 de outubro . e muitos elementos 
novos foram trazidos à apreciàÇão d~ Serlad0-Fe
dera1, através da divulgação da palavra dos que 
se debruçaram sobre o problema. Acredito que 
a Comissão poderia ser útil naquele momento 
em que foi requerida. Hoje s~i que existe,_de inicia~ 
tiva do_ dobr:_e Senador goiano Iram Saraiva, uma 
teritativa de nomeação de uma ComisSão Parla
mentar qe Inqué~:ito .. 

Tambêm transita no -congresso Nacional um 
pedido de ComissãO Mista deJnquérito, integrada 

_ por-Seriadores e Deputados. O meu requerimento 
visava esclarecer de pronto aos Srs. Senadores~ 
mas o tempo tomou-O absoleto. 
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De modo que,_nesta oportunidade, em home
nagem ao esforçO do nObre Senador goiano Iram 
Sãraiva, _atendendo mais aos goianos_ do- que .a 
nós. cabe a iniciativa de medidas dessa natureza, 
peço a V. Ex' a retirada do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - o 

O nobre 5ehaâqr Nelson Carneiro_ requer, como 
autor, a retii'ada da sua proposição. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lidO e ·aprovado o seguinte 

REQOERIMENTO 
N• 176, de 1987 

Nos termos do art. 280 do Regi~~nto- Interno, 
requ_e_iro _a _!'etirada do Requerimento n9 159, de 
~~87, ~e_mi~~a~~utolia. -- -

Sala das Sessôes, 22 de outubro de 1987. -
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
APrOvado o requerimento, fie~ .retirado o reque
rimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
De acordo com deliberaç~o do Ple_nário, passa-se 
aos itens. 

-23-

Disc:ussão, em turno úniCo; do Parecer _da Cp
missão de Relações ~riores sobre a Mensagem 
nç 114, de 1987 (n9 178/87, na origem), de 6 
de julho de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Raul femando Belford Roxo 
Leite Ribeiro, M_inistro de Primeira_ Cl~sse, da car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador dO Brasil junto à Repúbllca do Peru. 

-24-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sob:re a M.ensagem 
no 116, de 1987 (n9 1_80/87, na origem}, de_ 6 
de julho de 1987, pela qual o 5enhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Luiz Augusto Pereira Souto 
Maior, Ministro de Primeifa Classe, da carreira de 
Diplomata, para exercer a- funçãO de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Suécia. 

--25-
Dlsc:ussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações ExteriOfes-soore ã Mensag_em 
n• 123, de 1987 (n• 205187, na oriQem),de 24 
de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da F:epúblíca submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Marcos Henrique Cami
llo Côrtes,- Embaixador do Brasil junto à Comu
nidade da Austrália, para, cumulativamente-, exer~ 
cer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Repúbllca__de Va~uatll. 

-26-

Discussãó~- em turno único, do Parecer da -Co
míssao" de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 136, de 1987 (n' 231/87, na origem), de 6 
de agosto do C.orre!lt~ a_hQ, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
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do Senado a _escolha do Senhor Carlos Norberto 
de Oliveira Pares,- Ministro de-S~unda Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a funçãO 
de Embaixador do Brasil junto à República de 
Gana. - - - -- -- -

-27-

Discussão, em turno único, do Parecer _da_ CO
missão de Re_la.ções- Exteriores, sObre a Mensa
gem 0° 137, de 1987 (0° 232/87, na origein), 
de 6 de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submetg_ à deliberação do Se
nado a escolha do Seilh.q~:__Emesto Alberto Fer
reira de Can.ral_hq,_Ministrp de Priro~ra Classe, da 
carreira de Diplomata, para exerceLê!. função de 
Embaixador do Brasll junto. à República Demo
crática Alemã. 

-28--

Discussão, em tum_q únicq, do Parecer da Co
missão de Relações ExteriOres sobre_ a Me:nsa.Qeffi 
n~ 138,-de 1987 (no 233/87, na origem). de 6 
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidentê 
da República submete à dellber~ç~o do_ SeQªdo 
a escolha do Senhor_ Ed.!JlYildO __ Radwa_nski, Mlnisw 
tro de Segunda Oasse, da çarreir_a de -Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Jamaica. 

-29-

Díscussão; em tumo_únfco, do Parecer da COM 
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 140, de 1987 (n' 236/87, na órigem};-de 12 
de agosto do corrente. ano, pela qua1 o Senhor 
Presidente da RepúbiiCã submete à deliberação 
do Senado_a esColha do Senhor José Jerônimo 
Moscardo de SoUza; Ministro de Primeira Ciássê., 
da carreira de Diplomata, para exêrcer a "função 
de Embaixador do Brasil junto à RepQbl!ca da 
Costa Rica. 

-30-

Discussão, em turno único, do Parecer da_ Co
mfssão de Relações Exterior~s sol;>re_ ~tM.ensagem 
n' 157, de 1987 (II' 257/87, na origem), âe 25 
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Serihor Ronaldo COsta, 
Ministro de Primeira Classe, qa -caq~frél-aeDtplO
mata, para exercer a_ função-de Em-baixador do 
Brasil junto à República do Otiie. ""'--- --

-31-

Discussbo, em tumo únic_o, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 186, de 198_7 (n9 294/87, nã origem), de __ 8 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a ~scolha do Senhor Mauro Sérgio da Fo_nw 
seca Costa Couto, Mili.istro de Primeira_ Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer_ a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do 
lraque. 

As matérias coii.stahtes dos itens 23 a 31 da 
ordem do dia da presente sessão, nos termos 
da a1ínea "h" do art. 402 do Regirnento Inter_no, 
deverão ser apreciadas em sessão secr~ .. 

Soticito aos srs. f1,mdonárlos as providências 
necessárias, a fim .de que s~j_a respeitado o dispo
sitivo regimenta]. - - - · 

\ \ 

DIÁRlQ oo·cQNGRESSO NACIONAL (Seção 11) Outubro.deJ 987 

(A sessão transforma-se em secreta às 11 
hpras e_26 _rrilnutos e volta a ser públiCa às 
1! horas_e49minutos.) 

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

Vamos prosseguir-a Ordem do Dia. 

Item 11: 

- Discussão, em turno únfco, do Projeto de 
Resolução no 159, de 1987, de autoria da 
Comtssão_ Diretora, que altera dispositivos da 

- Resolução n" 73, de 1984, do S.~ado_Fed~
ral, e _dá _outras providências. (Dependendo 

~. --'ae_ -parecer. J --·- --

Nos termos do art. 6" da Resol_~ção n9. 1, de 
__ 1987, designo o nobre Senador RonaJdo Aragão 

para proferir o parecer da Comissão de COnstiw 
tuiÇão e Justiça sobre o Projeto de Resolução 
O' 1!;.9, .de. 19.87. 

- - O SR. RONALoO ARAGAO (PMDB-RO. Pa
ra-em.ítir--parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A Comissão Diretoia desta caSa Legislativa en
. caminha à apre_ciação o Projeto de Resolução n9 
159, de 1987, com·o fito de modificar dispositivos 
da Resol_~ão n~ 73, çie 1984. 

A resolução que se pretende alterar criou, em 
1984, o Incentivo Funcional, correspondente _à 
retribuição pelo desempenho de serviço conside
radO r-elevante em atividac;les do Senado Federal, 
aplicando-se a servidores posicionados .no final 
de suas respectivas CategOrias Funcionais, sem 
perspectiva de novos progressos funcionais, bem 
como a ocupantes-de cargos do Grupo- DAS, 
de cargos e empregos com retribuiçã-o correspon
dente à escala de vencimentos do Grupo - DAS 
e- ocupantes de função gratificada ou de con-
ftança.- --

-·--- Da leitura da jUstificação da douta Comissão 
Diretora de__duz-se que a proposta visa a atualizar 
e- compatiblllzar o i"eferído instituto, no que se 
refere aoS percentuais por faixa de incidência. Ao 
mesrrio .tempo, frlclui entre os beneficiários os 
Secretários Pwlamentares, a_ que se refere o Ato 
da Comissão Piretora n'~ 12, de 1978. Finalmente, 
prevê que sobre essa parcela incidirá o desconto 
previdendário e que ela será incorporada aos pro
ventos de inatividade do ~rvidor que a esteja per
cebendo ou a perceba ao se aposentar. 
.__,Ressa1tawse que a Câmara dos Deputados já 
estabeleceu critério idêntico para os servidores 
aposentados de seu Quadro de Pessoal, mediante 
a Resolução _no 1, de 1987, bem como já efetuou 
ã atualiZaçáO -do referido instituto, através de Ato 
da respectiva Mesa Diretora. 

--Nada há a obstar, quanto aos aspectos de cons
tit!..!cjÇJ:I:talid_ade, juridicidade e ~técnica legislativa. 
No que se refere ao mérito;. a ·propOSta é fústa 
e-oportuna. 

Mc;mifestamownos, assim, pe_la aprovação do 
presente Projeto de Resolução n" 159, de ·1987, 
Com a emenda que se· s-egue, cujo objetivo é de 
aprirrioran:. teXto erri que$tão, eliminando um 
lapso que poderia suscitar dúyidas na sua apli
~ção. 

-- E.MENDA N• I 
=-~-~~ .--~------ ~-- :-:--· . 

No _§_ 19 .do art. 2o da Resolução n9 73, -de 1984, 
do $_enado Federal, que passa a vigorar na fonna 
_do a~ 19 do pr~nte Projeto de Resolução n9 

159, de 1987, modlftque~se aexpressão~ de; "os 
ocUpantes de emPregos com_xeJribuiçãO corres
pondente ... " para: "os ocupantes de cargos ou 
empregOs totrl Fét:tlbuição_ correspondente ... " 

Justificação 

A emenda visa apenas a aprimorar o texto, eli
minanãô'-0 lcipsO'-de redação, já qae _não há a 
intenção de excluir da percepção do incentivo 
os oJ:Upantes de céirgOS-corresporidentes à esCala 
de retribuição do Grupo - DAS, os quais já a 
vêm percebendo desde_su_a criação. 

to parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer, favorãv~ .. ~onduiu <;_om emenda nQ 
1, _que apresenta:-: - . . _ . · 

_Passa-se à discus.são do_ projeto e da emenda, 
em turno úniCo. Em di_scuSsão._ (pausa.) 
: _fião_ havendR quem peça a palaVra, encerro 
a discussão. - - · -

Votação da_ matéria far-se-á na sessão seQuinte, 
nos termos do art. 79 da Resolução n1 t/87, Com 
a redação dada pela Reso!~ção !_"'~ ~4/87. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: . 

Mensagem 09 218, de 1987 (n9 340/87, 
na origem), r~lativa à proposta para que seja 
~tifiC~9~ a Resolução n9 2M; de 1986, .que 
modificou a ResOlução _no a; de 3- âe abiil 
de.1986;·aUtorizando o tlciVertiCl"do Distrito 
Federa1- a· contréltar oP.eraÇãÕ de tréditO no· 
valor de Cz~ _702.372.620, 15 (setêcentos e 
dois milhões, trezéhtos ~ SE:ntenta_ e dOis mil, 
seiscentos e vinte cruzadOS e qulru:e centa
vos). (Dependendo de _parec~r.) _ 

Nos termos do art. 6° ,da R,~olução n9 1/87, 
designo o nobre Senador Meira Filho para Proferir 
parecer sobre .?1 _mensagem, oferecendo o respec
tivo projeto de resolução. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB - DF. Para 
em.itir pare<:er. Sem revisaO do orador.) --:Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 
. -·A.gra:dã-nôs, Scibrerrioô.O, relatar ma:téria_de tal 
relevância para o Distrito Federal, pois vemos aqui 
somas importantes que Sâõ-alocadas para serviço 
de urbanização da Ceilândia, Itamar a cá, Vila Buriti, 
Samambaia e os setores da Metropolitana e Can
dangolãndia; para infra-estrutura em conjuntos 
habitaCionais financiados pelO_ Sistema Financei· 
ro da __ H~bitaç"ã""õ"do Distrito.Federal; urbanização, 
Sa._neamento básico; energiã e construção de equi
pamentos Comunitários, Como creches. esColas 
e postos de saúd_e; exeçução de obras e projetas 
destiryados ao ã.Pastecimento de água e esgota
mento sanitário do Distrito feder~~ irtcluindo inte
gralização da FAE----:- Fun_d_o dce_ Agua e Esgotos 
do Distrito Federal, e aumentando. o capital da 
Companhia de Água e Esgotos de Brasília -
CAESB. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
causa-nos grande esfrariheza a ausêncfa do Plano 
Piloto nesSas providêndas. Ele, que sempre foi 
uirl cartão de visita para aqueles que nos honram 
com a sua viS:ita, encoli.tra~se. completamente 
-ª!;>M!do~ado. . 

Então, deixamos consignado nos Anais do Se
nado, o nosso apelo às autoridades competentes 
para que dêem mais atenção ao Plano P~oto. 



Outubro de 1987 

EiS o óosso parecer: 

Com a Mensagem n~ 340, de 13 de outubro 
de 1987, o Senhor Presidente da República sub· 
mete à deliberação do Senado Federal proposta 
de alteração da Resolução n9 264, de 22 de setem
bro de 1986, de conformidade com a inclW!a Ex
posição de Motivos do Sr. Governador do Distrit~ 
Federal. 

O Sr. Governador esclarece que a proposta for
mulada não altera o quantitativo, mas, tão-somen
te, a destinação dos recursos, com o fim de cum
prir um dos objetivos do programa social do Go
verno, que é o de atender a necessidades básicas 
da população de baixa renda. _ _ _ 

As alterações propostas são as seguintes: 

1. Projeto Cura 
Valor. 2.407.315 OTN para 3207.315 OTN 
Objetivo: Cornplementar serviços de urbaniza-

ção da Ceilàndia, Jtamarácá, Vila Buriti e Samam
baia e os Setores da-M-etrop-oHtcma-e-C--anrlan
golândia; 

2. lnfra-estrub.tra em Conjuntos Habitacio
nais financiados pelo Sistema Financeiro da Habi
tação no Distrito Federal. 

Valo" 8.238.000 OTN para 6.438.000 OTN 
Objetivo: propiciar a urbanização, saneamento 

básico, energia e construção de equipamentos 
comunitários como creches, escolZ!S e postos de 
saúde. 

3. lnfra-estrubua em Saneamento Básico 
no Distrito Federal. 

Valo" 4.235.884 OTN para 5.235.884 OTN 
Objetivo: proporcionar a execução de obras e 

projetas destinados ao abastecimento de água 
e esgotamento sanitário no Distrito Federal, in
duindo integralizaçao do FAE- Fundo de Água 
e Esgotos do Distrito Federal e aumento de capital 
da Cia. de Água e Esgotos de Brasilia - Caesb. 

4. Atualização do Sistema CartogniOco do 
DF 

Valo" 420.400 OTI'I 
Objetivo: mapa referente a uso de solo, habita

ção, atividades econômlcas, infra-estrutura, Siste
ma viário. 

As formalidades jurídicas e c:Õnstitucionais, no 
que diz respeito ao encaminhamento do pleito, 
foram plenamente atendidas. 

No mérito, a matéria já recebeu o referendum 
desta Casa, razão pela qual concluímos pelo aco
lhimento da Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 179, de 1987 

Altera a Resolução n~ 264, de 22 de 
setembro de 1986-

0 Senado Federal resolve: 
Arl 19 O art. 1"' da Resolução n~ 264, de 22 

de setembro de 1986, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 1"' É o Governo do Distrito Federal 
autorizado a contratar operação de crédito 
no valor correspondente a 15.301599 Obri
gações do Tesouro Nacional - orN. jt,mto 
ao Banco Nacional da Habitação, destinada 
a financiar diversas atividades constantes da 
Exposição de Motivos n9 013/87 ~GAG; do Sr. 
Governador do Distrito Federal." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua public:ação. 

to parecer, Sr. Pres[dente. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa 
a cadeira da Presid~ncia que é ocupada pelo 
Sr. ·:José Jgnác/o Ferreira. Prfmei«rV/ce--Pre
sídente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
-...:;;Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
co. (PaUsa) _______ _ 

Não havendo quem peça a palavT::l, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se~á na sessão seguin
te, nos termos do art. 7"' da Resolução n9 1, de 
1987, com redação dada pela Resolução tr' 54, 
de !987. 

O SR. PRESIDEN1E (José Jgnádo Ferreira) 
-Item 13: 

- ----Mew~ge-m-n9-2l9-de 1-987-(n9 .342/87, na 
_origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a _Prefeitur~ Mun.icipal de Cuiabá, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 83.740,60 Obrigações do Tesouro 
Nacional- .OTN. (Dependendo de pare(;er.) 

Nos termos do art. & da Resolução n9 1/87, 
designo o eminente Senador Márcio Lacerda para 
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo 
o respectivo projeto de resolução. 

OSR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -MG. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dor e~ 

Com a Mensagem n9 219, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Cuiabá (MT) contrate junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio do Desenvolvi
mento Social - F AS, a ·seguinte operação de 
crédito: 

Caracteristlcas da Operação 
1 -Proponente 

1.1 Denominação: Município de Cuiabá-MT 
12 Localização (sede): Palácio Alencastro -

Cuiãbá-MT. 
2. Ananclamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
83:740~60 OTN. 

2.2 Objetivo: Ampliação das instalações do 
Pronto Socorro. 

23- Prazo; Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos:- Juros de 2% ao an_o, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus~ 
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o-cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: V"mculação de parcelas do Impos
to sobre Circulação de Mercadorias - ICM. 

-2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~> 2.400, 
de 8 de outubro de 1986. 

No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná~ 
logos cjue têm merecido a aprovação da Casa, 
tendO em vista a alta rel~vância social do_ projeto. 

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

Assim Sendo, concluimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
1'1•180; de 1987 

--Autoriza. a_ Prefeitura Munidpal de Cuiabá 
(MT) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 83.740,60 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É ã Prefeitura Municipal de- cUiabá 

(MT), nos termos do art. 2o da Resolução n9 93n6, 
alterado pela Resolução n9 140/85, imbas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor <orrespondnete, em cruzados, 
• 83.740,600Jtlj!.lntoà Caixa Econôrni<:a Fede, 
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo_ de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. A ope
ração de crédito destina-se à ampliação das insta
fações de Pronto-Socorro. ~ 

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

É o paracer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni· 
co, (Pa\Jsa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores de_seja fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

A votação da matéria far-se-á i-lei sessão seguin
te, nos termos do art. 79 da Resolução n9 1/87, 
com a redação dada pela Resolução n"' 54/87. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 14: 

-Mensagem n9 220, de 1987 (n9 343/87, 
na origem), reJativa à proposta para que seja 
autorizada a_ Prefeitura Municipal de Morro 
do Chapéu,-Estado -aa eahia, a Contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 80.000 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
p·arecet.)_~ 

Nos termos do art. 69 da Re~olução n"' 1/87, 
designo o eminente Senador Jutahy Magalhães 
para proferir o parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
!?'ara ·emítir pare<:ef.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a me~gem n9 220, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliber~ção 
dó Senãdo Fede_ral a ('Jutorização para que a Pre
feitura Municipal de Morro do Chapéu (BA) con
trate, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. 
este na qualidade de agente financeiro da Ca~ 
ECónômica Federal, a seguinte operação de cré
dito: 

Caracteristlcas da Operação 

A- Valor: Cz$ 14528.800,00 (correspondente 
a 80.000 QTN, em mar/87); 

8 - Prazos: 1 - de carência: 18 meses, 2 
-de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 1 -juros: 5,5% a.a., 2 - taxa 
de administração: 2,0% a.a. sobre cada desem-
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bolso, e 3_~ dei c:reder~:_j_,O% a.a_. em favor 
do Agente Fmanceiro; 
D-Garantia: Quotas~ partes do fPM- Fundo 

de Participação dos Munk:.ípios; 
E - De$tinação de recursos : Pavimentação 

de vias urbanas e _constru_ção_ cte um matadouro, 
duas lavanderias, um centro de abastecimento 
e de uma praça pública. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nad<" 
a ter a opor quanto à realização- da operação qu 
é técnica e financeiramente viável, segundo a Ca 
xa Econõmlca Federal. 

No mérito, o pleito enquadra-se em Ci)_sos anã. 
logos que têm men;~_çid_Q .a _apro_vaç~o da Casa 
tendo em vista a alta relevâm:ia socia1 de;> projeto 

Nos termos da Resolução n" t de 1987, que 
estabelece non:n~~ de_.elaboração legislativa do 
senado F_ederal durante º período de funciona
mento da J\ssernbléia NÇ!çio_l').al Constituinte, opl
namos favoravelmente sob os aspectos ec:Onômi
c~fmançejm e legal da matéria, 

Assim sendq, conclu.ir:n~. pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 181, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Morro do Chapéu (BA) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 
14.528.800,00 (quatorze milhões, qui
nhentos e vinte e oito mil e oitocentos 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 !' É a Prefeitura Municipal de Morro do 

Chapéu (BA), nos termos do art. 29 _dª' ~~:SOlução 
n~ 93176;aJterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito n.Q_yator de Cz$ 
14.528..800,00 (quatorze milhões, quinhentos e 
vinte e oito mil e oitoc~ntQ-S. çi)JZados)- corres
ponde.Dte a_80.000 OTN de Cz$ 181,61 em m&
ço/87 -junto ao Banc..o- Qo_ Nordeste 9.o Brasil 
SIA. _este na qualidade de agente financeiro da_ 
Caixa Econôrotca Feder~. A operação de crédito 
destina-se à pavimentação de vias urbanas e 
construção de um matadouro, duas lavanderias, 
um centro de ~_bastecimento e uma praça pública. 

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

É o parecer, -sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira) 
- Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
co. - - ·-

Em discussão, (Pausa.J 
Se nenhum dos_ Srs. SeOaao[es _Q_~eja fazer 

uso da palavra, ence_rcç_ª discussão. _ _ __ _ 
A votação da matériàc@.r_-s~á_nasessãq seguin

te, nos termos çlo ~.rt. ,79 da Resolução n" 1/87, 
com a redação dada pela Resolução n~ 54/87. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Item 15: 

Mensagem n• 221, de 1987 (n' 344187, 
na origem), relativa à propo~ta para que seja 
autorizada a Prefeitura Murl.lcipal de Morro 
do Olapéu, Estado -da Bahia, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 171.659,37~ Obrigações do 
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Tesquro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 5o da Resolução n~ 1/87, 
designo o eminente 8ehãdor Jutahy Magalhães 

~para proferir o parecer sobre a mensagem, ofere
---céndo b respe-ctivo projeto de resolução. 

OSR.JUfAHY MAGAUIÃES (PMDB-BA. 
_Para emitir parecer.)- Sr~ Presidente, S_rs. $_ena-
dores: ... · · ·· · --

-CóiT{a Mensagem n~ 221, de 1987, o Senhor 
_ Pr~~-i~ente da República submete à deliberação 
do SenS:âo Fe_deral a autorização para que a Pre
feiliü'a Municipal de Morro do Chapéu (BA) con

-tfáfe-;}unto 8o BanCO de Desenvolvimento doEs
tal:fo da Sabia SA., este na qualidade cie Agente 
Finané"eiio da Caixa Económica Federal, a se-
gUinte-operação de crédito: -

(:"aracteriStiãl-da Operaçii:o 

A-Valor Cz$ 35.700.000,00 ( co~r~pondente 
a 171.659,374 OTN, de cz$ 207,97); 
8-Prazo: I - de carência: 24 meses, e 2 

....;. de amortização; 216 meses; 
C-Encargos: 1 -juros: 6,5% a.a., e 2-

taxa de administraçãD: 2,0% a.a. sobre cada de
-sembolso; 

D ~Garantia: quotas do Imposto sobre Circu
lação de Mercadoria (ICM); 

E;.__ Destinação de recursos: dotação d~ infra
estrutura urbana, condizente com as necessida
des da comunidade (Programa CURA). 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é técnica e financeiramente viável, segundo a Cai
xa Econômlca Federal. -

No mérito, o pleitO enquadra-se em casos an~
Jo-gos que têm- fflei&ído a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 
--.-~Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período do funciona
mento da J\ssembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi

~cq-fimm_ç~_i_tQ_e legal da matéria. 
cAssim sendo, concluímos pelo acolhimento da 

Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 182; de 1987 

-, Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Morro do Chapéu (BA) a contratar ope· 
ração de crédito no valor de Cz$ 
35.700.000,00 (trinta e cinco mllhões e 
setecentos mil cruzados). 

o-senado Federal resolve: 
Ait. -~~ É a Prefeitura Municipal de Morro do 

CfiapéU (BA), nos termos do art. 2~ da Resolução 
n9 93!16, alterado pela Resolução n~ 140/85, am
baS -âO Senado Federal, autorizad_a a contratar 
ope·r·ação de -crédito no valor de Cz$ 

_35.700.000,00 (trinta e cinco_ milhões, setecentos 
mil cruzados, correspondente a 171.659,374 
OTN de Cz$ 207,97 em a_bril/87)junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado a Bahia SI A. este 
na qualidade de agente-financeiro da Caixa Eco
nómica Federal. A operação de crédito destina-se 
à -âotação de infra-estrutura urbana, condizente 
conl as necessidades da comunidade (Projeto 
CURA). 

Art. 2~ Esta resolução entra em yigor na_ data 
de ,sua publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em tum~ úni
co. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
...;...; Eminente Senador Nelson Carneiro, V. Ex' tem 
a palavra. 

O SR- NELSON CARREIRO (PMDB- RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente_, Srs. Senadores, é para felicitar a Mesa por 
escolher sempre um Representante do Estado, 
que conhece bem os problemas_ do seu Estado, 
para opin.:ir sobre projetas _de resolução dessa 
natureza. Quero apenas congratular-me _con:a a 
Mesa por esta inciativa. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
..:.::.: Muito- obrigado. A Mesa agradece a V. Ex•, 
penhoradamente. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno úni· 
cO. (PaUsa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
far-se-á -ria sessão seguinte,_ nos termos do art 
7o da Resolução no 1, de 1 ~, c(;>m a redação 
dada pela Resolução n? ~. d~~1987. 

Q Stl. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 16: 

Mensagem n' 222, de 1987 (n• 345187, 
na origem), _relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Tefé, Es
tado do Amazonas, a contratar operação de 
-crédito rio valor correspondente, em cruza
dos, a 34.853,81 Obrigações do T escuro Na
cional- OTN. (Dependerido de parecer.) 

Nos termos do ar[ 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o eminente Senador Ayreo Mello 
para proferir o parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR- ACIREO MELI-0 (PMDB - AM. Para 
proferir parecer.)- Sr. PreSidente, Srs. Senado
res: 

Com a- Mensagem n~ 222, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Tefé (Af>/\) contrate, junto à 
Cãhca Económica Federal, esta na qualidade de 
gestOra do Furidá de -~aio ao DeSenVolvimento 
Sedai- F AS, a seguinte -opei-ação de crédito: 

Caracteristlca da Operação 

1. Proponente -
1.1 Denominação: Município de Tefé 
12 Localização (sede): Rua Olavo Bilac, 406 

-CenlrP-Teló/AM . 
- 2.~ ~daDíento 

2.1 valor: equivalente, em cruzados, a até 
34.853,8! OTN. 

2.2- Objetivo:Jmplarttação de calçamento. . 
23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti· 

-zaÇão: tà-(dez) anos.. .. -- ·-- ---
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2A Encargos; juros de 1% ao ano, ç_obrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado em 100% do indice de variação das OTN. 

2.5 Condições ~ Uberação: o fina_pciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortização:-·o saldo d~ve
dor será amortizado em 48 (quarenta e oito) pres
tações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo 
Sistema SAC. vencíveis no último dia de cada 
trimestre civil, prevendo-se os seguinets dispêil
dios anuais: 

1986- Q$ 72.468,00 
1987- ez$ 211.668,00 
1988- ez$ 217.668,00 
1989- ez$ 310.379,00-
1990 - ez$ s7 4.9o8,oo 
1991- Cz$ 553.141.00 
1992- Cz$ 531374,00 
1993- ez$ so9.6o7,oo 
1994 -Cz$ 487.841,00 
1995- ez$ 466.074.00 
1996- ez$ 444.307,00 
1997 - ez$ 422.542,00 
1998- ez$ 400.776,00 
1999 - Cz$ 286296,00. 
2.7 Garantias: Vinculaçã_o de parcelas dQ Im

posto sobre a Circ1Jl<Jção de Mercadorias --:-10v\. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n 9 

118/86, de 7 de março de 1 9e6. ~ . . . _ 
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná· 

logos que tem merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n<? L de 1987, que 
estabelece norrn;;;s 9e elabor~o-_ _l~gjslativa do 
Senado Federal_ durapte o_perí9_do d_e_ ~l}nciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob_ os a_spectos e_conômiR 
ccrfinanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos d~ ~eguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 183, de !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Te· 
fé (AM) a contratar operação de crédito 
no valor conespondente, em cruzados, 
a 34.853,81 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1<? É a Prefeitura Muntcipal de Tefé (AM), 
nos ten:n_os do art, 2'~' da Resoluç~o .n9 93n6, alteR 
rado pela Resolução n"_140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contr~tar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
34.853;810 OTN junto à Caixa Etonõmíca,Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. A ope
ração de crédito destinaRse à implantaç_ão de cal
çamento. 

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

É o parecer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDErffE (José lgnácio Ferretra) 
-Em discussão o projeto, em tum o" ~_nicQ. (PauR 
sa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis,Çussá_o. 

A votação da mat~ria fa_!Rse-~ riay~~o s~_uill
te, nos termos do art. 7" da Resolução n" f, de 
1987, com a redação dada pela Resolução no 
54, de 1987. 

O SR. PREsiDENTE (José Jgnác!O Ferreira) 
~Item 17: -

- Mensa9en; n9 -223, de 1987 Cnç 346187, 
_ -·_na-::Qrigern1 relativa à proposta para que seja 

--:-:-- autodiada a Prefeitura Municipal de Birigüí, 
--- EStadó de'.São~Pãi.iló, a contratar operação 

_de-áéàíto no--Valor correSporldeittê, em cru
---~dós a 466.000~00 ·oórtQ-âç6eS do Tesáw:p 

- ----~Naçiºriar-=-:-oTN. Cq~pend~n~r: de parecer._) 

- -_-.-:NOs tei'IJ)os _d~O- ãrt. 6~_ da ~esolução n9 1,_ de 
1987, designo o eminente Senador_ Mauro Bene
vides para proferir o parecer sobre a Mensagem, 
oferece~o o re_specti~o projeto de r_esolução. 

_:_ O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. 
Para proferir o parecer) - Sr. Presidente, Srs. 
·senado_~s;~-~ ·-- __ ~ __ --" 

Com a Merlsagem n9 223,-de 1987, o SenhOr 
?residente da República submete à deliberação 
do Senado Feà.eral a autç>rização PWi3: que a Pre
feltura MU.riicipal de Birigüí (SP) contrate, jun:tP 
à Caixa EcOnômic.a Fec;leral, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de _Apoio ao DesenvolviR 
menta SOcial - F AS, a seguinte õperação de 
crédito: 

Caract:_e~cas da operação 
1. Proponente-
1.1 Denominação: Município de Birigüí 
12 Localizaçãp{s~de: Praça James Mallor, s/rf' 

-16200 - Biogili_- s~ 
2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

466.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de Hospital-Geral. 

23. Prazõ:·carência: até J (três) anos. 
Amortlzação:l2 (doze) anos. 
2.4. Encargos: JUros de-3% aoa.no,__çobrados 

trimestralmente, s_endo o saldo devedor reajus
tado de acordo _Corri o fndiçe de vari?lção das 
OTN. . . 

2.5. _ Cop.dfçõ_es ~e Liberação: O _f}rianciainen
to será liberado ~m _parc~las, de acOrdo com o 
cronograma a ser apresentado. 

2.6: -- :Qnran_tia: Vinculação de parcelas de ICM 
-Imposto Sobre Circu)a_çãp _çl_e Met'q!9.<?fi_as. 

2~7~ __ J>ispos~tiy_9s Leg~s: A Lei n? 2.409, de 
24 de junho de 1987, aprovada pela Câmara Mu
nicipal de Bidgüi. 

- No médto, o pleito enquadraRse em casos análq
gos que têm mereci,_do ~_llpro~ção da Casa, ten
do em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de _funciona
mento da Assembléia Nacional Constitúinte, ·opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômf-
ccrfinao~cirQ_e lega1 da matéria. _ _ 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 184, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Murudpal de~B!
rlgül ( SP) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza. 
dos, a 466.000,00 OTN. 

- ---c--Senado Federal resolve: 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Birigüi 
(SP), ~os termos do arti_g_o 2~ da Resolução n" 
93176, aitérado·pela ResolUção n" 140/85, "rnbas 
do Senado Federal, autorizada a contratar oPera
ção de crédito no \_'alo r c_ouespondente, em _ _cru
zados, a~ 466.000;00 OTNjunto à_Caixa_Econô
mica Federa], esta na qualidade de gestor~ 4ç 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS. A opei-a-çãã de crédito destina-se à implan
tação do Hospita1 Geral. 

Arl 2o Esta resolução entra em vigor. ná. data 
de sUa Plilil_~áção~ ~ - _· 

Este o pMe(:er, sr:Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José ignácio Ferreira) 
_....Em discussão o projeto, em turno único. (Pau· 
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A Votação c~ç~· ma"téfia rar~se.:á na SeSsãO SegUin· 
te, nos termos _do ;;~rt. 7_~ da Resolução- n9 1, de 
1987, com a redação dada pela Resolução no 
54, de .1967., 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 18: 

Mensagem n? 224, de 1987 (n9 347/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
atitórizada a Prefeitura Municipal de São Mi
guel do Oeste, Estado de Santa Catarina, {i_ 

contratar operação de- crédito no valor cor· 
respondente em cruzados, a 470.000,00 Obi
gações do Tesouro Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

Nos tennos do arl 69 da Resolução n" 1, de 
1987, destgno o nobre Senador Ronaldo Aragão 
para proferir o parecer sobre a Mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. RONALDO ARAGAO (PMDB- RO. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem no 224, de 1987, o S_enhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipa1 de São Miguel do Oeste (SC) 
contrate,junto ao BancQ doEstado de Santa CataR 
rina SA, este na qualidade de agente financeiro 
da Caixa Econômtca Federal, a seguinte operação 
de crédito: 

Características da OperaÇão 

A-Valo" Cz$ 97.745.900,00 (corresp_ondente 
a 470.000 OTN, de Cz$ 207,97, em abr/87); 

B-----:- _prazos: 1 - de cai-ênCia: ,30 meses, 2_ -
de a!nortização: 240 meses; . - . 

c:::.... Encargos: 1 -juros: 6,5% a.a., 2 --:--:- taxa 
de administração: 2% sobre cada desembolso, 
3-oUti'óS encargOs: ~'del credere": 1% a.a.; 

D- Garantiá: quotas do Imposto Sobre Circti· 
lação de Mercad_orias OCM) e/ou do Fu_rido de 
Particiapação dos Municípios (FPM); 

E - Destinação de recursos: realização de 
obras de infraRestrutura urbana - Projeto CURA 
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Ouvida a respeito, a SeCretaria do Tesouro Na
ciom;l do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à real~ação da operação que 
é técnica e finaceirarriente viável, segundo a Caixa 
Económica Federal. _ - -·- ~ _ . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo ~m vista a alta relevância social do projeto. 

Nos tennos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboraçãÓ JE:gislatiVã ·do 
Senado Federal durante o período de funCiona
mento da Assembléia Nacional Cosntltuihte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômt
c.~'raria_m:eiros e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhim_ento da 
Mensagem, nos tennos cto seguinte: 

PROJETO DE RI::SOLUÇÃO 
N• 185, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São 
Miguel do Oeste (SC) a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 
97.745.900,00 (noW!iita e ~~ete mllhiles, 
setecentos e quarenta e dnco mU e nove
centos cruzados). 

O Senado Federal r~solve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de ~O M.iQuêí 

:do Oeste (SQ, nos ti:imos do art;2~ da R,esolução 
n9 93n6, alterado pela Resolução n~ 14Õ/85, am

•bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
-operação de c_rédito no valor de Cz$ 
97.745.900,00 (coirespoiiC!enao .-470.000 OTN 
'de Cz$ 207,97 em· abriV87), junto ao Banco do 
Estado de Sãrlta Catarina s.A., este na quaJidade 
de agente financeiro da Caixa Econômica Federal. 
A operação de crédito destinã~se à realização de 
obras de infra-estrutura urbana - Projeto CURA. 

Art. 2, Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publícação. 

É o Parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI"ff'E (José [gnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
C'o. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
-({'.discussão. _ 

A votação da matéria fã"r-:;;~á na sessão seguin-_ 
te, nos termos do art. 79 da R~solução n" 1, de 
f987, com a redação dada pela Resolução n9 
54, de 1987. 

O SR. PRESIDENTE (José !gnác!Q _Ferréira) 
-Item 19< 

Mensagem n• 225, de !987 (n' 349/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada à Prefeitura Municipal de ltabuna, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor _c;çrrespondente, em erma
dos, a 240.ooo;oo Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.) 

Nos_termos do art._ 6~ daResolu~rãq no_ j, de 
1'9"87, designo o emínehte Senador Jut.aby Maga
ffiães para proferir o -parecer sobre a mensagem, 
-oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

f~i~ra Mun!dpaJ d~--'~-~una (BA) contrate, junto 
ao Banco do Nordeste do BraS~ SIA, este na quali
dªde de ~gente financ;eiro da Caixa E:ConQmica 
Fecteral, a s~gujnte operação ~~- C!é~o: 

Caracteristlcas da operação 

A....-...Valor: Cz$ 43.586.400,00 (cortespondente 
a240.000 OTN, de Cz$ )81, 61); 
B- Prazos: 1 -de- carência: 30 meses, 

2-de amortização: 216 11"\eSes; 
C ........ Encargos: 1 -juros: 5,5% a.a. e 2- "dei 

-credere": 1,0% a.a. em favqr 4o Agente Finan· 
teiro; 
D-Garai'ltia: Quotas-partes do FPM- Fundo 

de_ Participação dos Municípios e do 1CM.- lm
~tO Sobre _Circulaç~_o de_M~rc:at;I.Oijas; e_,_ 
_. 1:: ...;_Destinação de recUrsos: exeCução de pro

- jetos relativos a esgotamento sanitário, drenagem 
e pavimentação de ruas na sede do Munlctpio. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesour:o Na
clonai, do Ministério da fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à reaJ~açãg da, operação que 
é técnica e financeiramente viável, segundo a Cai-
xa Económica Federal .. _ _ _ 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovas:ão da Casa, 
tendO em vista a -~ta .rel~vância soda!. do _projeto. 
- Nos termos di ResolUçã-o -ri? 1, de 1987, que 
-eifãberece riorm~ -de elimoraÇão l_egislativa do 
$enado ·_FederaLduràrite_q ·períOdo de funciona· 
rllentO da-Assetn61éia __ Nãcional Constituinte, opi
·namôS ·favOfàVeiineriie SQD _õS-aspeclos ecOnômi
co-financeirO -e 1~gãl da matéria: -

ASsim sendo, concluímos Pelo acolhfmento da 
mensagem, nos terrn05 do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• !86, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de !ta· 
. &Uriã lBA) a contratar operação de cré
dito no valor de C•$ 43.586.400 ( qua

- ..eDta e três mUhões; qúiPhentos e olten· 
ta e-.8eis mU e quatrocentos cruzados). 

. ~O Senad_o Federal resolve: 
Art. 19 E a Prefeitura MuniciPal -de Itabuna 

(BA), nos termos do art. zo da, R~sotução n~ 93n6, 
alterado pela Resol_u_ção n~ 140/85, amb~s qo Se
rla.do Federal, autorizada a. contratar operação de 
cr~aito -rià valor de---_cz$ 43.586.400.00 (corres
Pãndéitte"a 240.Cióbbl"'N de CZ$ 181,61 emrnar· 
ço/87), junto aq__Banco do_ N~!'deste_ do -!3-rasil 
SJA, este na qualidade de agente financeiro da 
Caixa Económica Fe4.era1. A pperação de crédito 
destina-se à execu~q d~_p~ojetos relativos a esgo
tamento Sanltárici, drenagem e pavimentação de 
ruaSna ·sede do-Município. 

- Art: 29 Esta resolUção-entra em vigor na data 
de sua publicação. · - · 

É o parecer, Sr. Presidente. 

ci-SR. -PREsmEI'tfi'E (JOsé IgnádÕ Ferreira) 
--_,...Passa-se à dis<:m~são d9 projeto, em turno úni· 

co. (Pausa.) 
~SR.JUTAHVMAGALHÃES(PMDB-BA .. Não hayendo quem_peça_ a paJavra, encerro 

-Pata proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~ a discussão. -
dores_: A_yotaç_ão d_a_ matéria far-se-á na sessão seguin-

Com a Mensagem n? 225, Oe 1987, o Senhor ---te,-nOs temos d_Q art. 7~ da Resolução 091, de 
Presidente da República submete à deliberação 198.7, com a redação dada pela Resolução n" 
do Senado Federal a au.torizaçã_o para que a Pre- 54, de 1987. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnác:io Ferreira) 
-Item 20: 

ftlensagem n' 226, de 1987 (n• 350/67, 
na origem, relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de ltabuna, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza-

._, _d,QS_,_a 2.50,000,00 Obrigações do Tesouro 
Nado_na.l (OTN). (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6Q da Resolução n" l, _çle 
1987, designo o eminente Senador Juta}Jy_Maga
Ihães para proferir o parecer sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

OSR.JUTAHYMAGAl.i-IÃES(PMDB-BA. 
Para emitir parecer) -Sr.-P-residente, Srs: Seh_a
dores: 

Cci!T:t a -Mensagem fi? 226; de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre· 
feitura Municipal de ltabuna (BA) contrate, junto 
ao Banco do Nordeste .do Brasil S/ A. este na quali
dade de agente financeiro da Caixa Ec:onômica 
Federal, a seguinte operação de créd_ito: 

Caracteristicas da operação 

A-Valor: c;z$ 45.402.500,00 (Correspondente 
a 250.000 OTN om mar~o/87); . 
B-Prazos: 1 - de carência: 18 meses, 2 -

de amortização: 102 meses; _ " 
C-Encargos:· 1 - juros: 10,0% a.a. e 2 -

taxa de administração: 2,0% sobre o saldo deve-
dor; -

D-Garantia: Quotas-Parte do FPM- Fundo 
de Pa_rtlçipação dos Municípios; 

E-- DeStinação de recurs.os: Cot:J,struçãa de 
urT:uTiatadouro e melhoria nó ·centro Comercial 
, na sede dO Município. 

Ouvida a respeito, a Secretaria doTesouro Na~ 
clonai do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é técnica e fmançeiramente viável, segundo a Cai
xa Econômica Federal. 

No médt9, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a ·alta relevância social do projeto. 
. Nos termos da Resolução n9 l,_ de J987, que 
estabelece normas~ Pe elaboração legi~lativa do 
.Senado_ Federal durante o período de tunciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos favoravelmente sob os_ ª~pectos econômi· 
co-financeiro e legal da matéria. 

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

. PROJETO DE RESOWÇÃO 
- . N• 187; DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lta
buna (BA) a conb'atar operação de cré· 
dito no valor de Cz$ 45.402.500,00 
(quarenta e cinco mDhões, quatrocentos 
e dois mil e quinhentos cruzados). 

O 'Senado Federal resolve: __ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de ltabuna 

(BA), nos termos do art. 2° da Resolução no 9~06, 
--ã.lterado pela Resolução no 140/85, ambas do Se

nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 45.4025_0o.no-(corres
jxmdente a ·250.000 OTN ·de Cz$ I8>,6l.em 
mar/87), junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
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S/A, este na qualidade de agente financeiro da 
Caixa Econômica Federal. A operaçãO de crédito 
destina-se à construção de um matadouro e me~ 
lhoria do Centro Comercial n~~sede do MUnk:ípiá. 

Art. 2~ ESta Resolução ·entra em vlgor na data 
de sua publicação. 

Esi.e--é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Josélgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
co. (Pausa) _ 
~ão h~vendo quem peça a palavr~; ~~~~;-,.0 

a áJscussao. - - -
A votação da matéria far-se-á na sessão segujn

te, nos termos do art 7~ d.3: R~_solução n9 1, de 
1987, com a redação dada pelã Resolução n~ 
54, de 1987. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
-ltem21: 

Mensagem n• 227, de 1987 (n• 351/87 
na origem), relativa à proposta para que seJ~ 
autorizada a Prefeitura Municipal de Itabuna 
Estado da Bahia, a contratar operação d~ 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 300.000,00 Obdgações do Tesowo 
Nacional - (OTN). (Dependendo de pare
cer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1 de 
1987, designo o eminente Senador Jutahy M~ga
lhães para proferir p~ecer sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

OSR.JUfAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Para emitir parecer.)- Sr. PreSidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensage~ n9 227, cie f9é-7~_ O_ senhor 
Presidente da República submete à .del.!ber~ç~q 
do Senado Federal a autor~ção para que a Pre
feitura Municipal de ltabuna (BA} contrate, junto 
ao Banco do Nordeste do Bras.ii _S.A., este na 
qualidade de agente financeiro dª Caixa Econó
mica Federal, a seguinte operação de crédito: 

Caracteristlcas da Operação 
A-Valor: G:$ 54.483.000,00 (correspondente 

•.300.000 OTN, de Cz$ 181,61); 
B - Prazos: 1 - de carência: 18 meses, 2 

-de amortização: 216 meses; 
C- EnCargOs: 1 - jurps_:_ 5,5% a.a2 -taxa 

de administração: 1,0% sobre cacta desembolso 
e3- "delcredere": 1,0% a.a. em favorciOAgent~ 
Financeiro; 
D-Garantia: qüotas-partes do FPM- Fundo 

de Participação dos Municípios; 
E - Destinação de recursos: execur;;ão de 

obras d~ esgotamento sanitário, drenagem e pavi
mentaç:ao. 
. OUVida a respeito, ·a Secretariã. dÕ T escuro Na

Cional do Ministério da Faz:enda informou nada 
~~r, a c;>Por quanto à realização da operação que 
e tecruca e financeiramente viável, segundo a Cai
xa Etonômica Federal. 

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

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelecer normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante O períOdo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, Opi
namos favoravelmente sob os aspectos econôrni
co-financeiro e legal da matéria. 
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Assim sendo, conc::lufmos pelo acolhimento da 
Mensagem,_!l?~ te~Os_9P _s~l!i!"t_!~~ -

PROJETQ Di:: RESQLUÇÃO 
N• 188, DE !987 

. . ·-- ... ;,~-- . ~--. ;~ .. 
~~ ·Autoriza a Prefeltiu'a. Municipal de Ita
buna (BA) a contratar operação de cr6-
dlto no valor de Cz$ 54.483.000,00 ( cln· 
qüenta e quatro milhões, quatrocentos 
e oitenta e três mD cruzados). 

O Senado Federal resorve:·--
Art. 19 -É a Prefeitura Murlicipal -de Jtabuna 

(BA), nos termos do art. 2_9 da -ResoluÇão n9 93n6, 
alterado pela Resolução n9140/85, ambas do Se
nado F ederaJ, autorizada a contratar operação de 
crédito no valçr de Cz$ !?4.483~000,00 (corres
pondente a 3oo.ooo QTN de Cz$_ 181,61 em 
mar/87) junto ao Banco do Nordestt: ·do Brasfi 
SI A. este _na qualidade de_ agente fipanceiro d"
~ Económica Feqeral. A operaÇão de crédito 
destina-se à execução de obreis de esgotamento_ 
sanitário, drenagem- e pavimentação. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Este é~.o parecer_, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em tum o úni-
co. (Pa~sa.J --

Não havendo quem peça -a Pã.1ãvra, encerro 
a discussão. 

A votaçãO aa iiiã':féria far-se-á na sesSáO seguin
te, nos termos do art 79 da ~esolução n9 1, de 
1987, com a redação dada pela Re~olução nç 
54, de 1987. · · 

O SR. ~IDENTE (José lgnáclo Fe.-re~a) 
-Item22: 

Oficio n9 S/42, de 1987 (n9 100/87, na ori
gem), relativo à proposta para que seja retifi
cada a Resolução ni> 1.?6, de 1987, que auto' 
rfzou. a. Prefeitura Mulilcipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 7 .076.988.000. (sete bi
lhões, setenta e seis milhões, novecentos e 
oitenta_ e oito mil c~zeiros). (Dependendo 
de parecer.) 

Sobre ã- meSa, ·requerimento que será lido pelo 
Sr~ Primeiro-Secretârlo. 

ilid?'~-~prc;;a-dO o s~ulte 
REQUERIMENTO 

', N' 177, DE 1987 

---:-Nos ~tel-mQS d9.c=~ 310:al{ne~ c, dCdiegiinenio 
Intemo,_ requeiro- adiamenfõ da discuSSão do ofi
cJQ 8_~87, cçn~nte .~6 i~m. 2_2 __ da pauta, a 
fim de ser feita na-- sessao d~ 3 de novembro 
pf&illno. -

-sãla d~s s~~§es. 22de out;ubro- de 1987.-
Alfredo Campos. · · · 

O SR. PRESIÓEI"ff'E (José fgnácio Fep-eira) 
- Aprõvado o requerimento, a matéria_ sai_rá da 
Ordem do _Dia, para a ela retomar na <:lata fLXada. 

··o SR. PRESIDEN're{Jo'· lgilâ.clo Ferreira) 
- Esgotada a matéria constante dª Ordem do 
Dia. Passa-se à apreciaçáO do Reque_rimerito 172, 
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de 1987, lido no Expediente, pelo qual o eminente 
Senador Carlos D'Carli sOlicita ciutoJiZação~ parã 
-participar, corno obseiWdor parlamentar, da oe
legação Brasileira à XLll Se"SSã.o da Assembléiª 
Cieral das Nações Unidas . 
-:_A n1atéria depende, para a ~a apre<:::iação,-de 
parecer-da ComissãO -de Relações ~~riores. 

Solicito do nob.re Senador ,Alfredo Ç.ampós o 
parecerdesseÓrgãoTé_cnic:;o. ·_ __ -.~ ·-: :·· 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB ~ MG. 
Para emitir Parecer~)- Sr. Pre$idente, Srs. Sena-
dores: -~-

0 Senador Carlos de Carli, convi_c!~dO ~ parti
cipar da DeJegação do Brasil à XUI SeS"Sao da 
Assembléia Geral da ONU, solicita Jhe-sej_a ~nce~ 
dida autorização para desempenhar esta missão, 
nos termos do art. 36, § 29, _da_ ConStituição, e 
art. 44 do Regimento Interno. 

O parecer da Comissãq de Refaçr;)es Exteriores 
é ravorável, Sr. Presidente. . . 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Complementada a instrução da matéria, pas
sa-se à votação do requerimento. 

Em: vofi\c;ilío: 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain per-

manecer sentados.. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a,_ licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreir~l 
-Volt.a-se_~lista_deoradores. ___ ··-" "·-

COro::e-do"ij palavra ao eminente Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR. JUfAHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
Prom.Ulcia o_ seguinte- diScurso, Sem (evisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs . .Sena,dores: 
- Reporto-me ao prõnuncíamento ® agosto _úfti

mq, quando- pedia a participação desta Casa na 
tomadª de decisões Sobre_ os inyestirn,ehtos públi
cos, uma vez que se:tore.s da mais absoluta prlOri
dade_es_tão sendo paralisados ou sofrem_ adia
mentos em seus cronogramas, em decorrência 
das restrições orçamentárias que vêm-seiJdo efe
tuadas visando a redução do déficit. públlc:o de 
7 para 3.5%- do PIB. · -

Naquela ocasião, mostrava a necessidade_ dà 
ime~iataretomada dos trabalhos de implantação, 
no Pólo Pe:troq"Uimico da 6ahia, P.o _ _projeto _de 
Ácld_2 Fosfó~C:? _da -Carªtba Meta~. cuja _parcl1i
sação está ·causando grandes _P.rejuízos à Nação 
brasileira. 

A pi-opÓsitC) dessá questão, estou recebendo 
da FUridação Centro de Projeto? e E;studoS, órgãõ 
vinculado à Secretaii.a de Planejament9, Oência 
e Tecnologia do Governo do Estado da Bahiá, 
o Estudo de Viabilidade do Projeto d~ Ácido Fos"
fóriêo·da (arçJ,Íba M_etals. Contendo-sólidos argu
mentos téc:nicos, econômicos, finanê:ekoS e so
ciais, forta1eddos com daçios atú.ifkAci,O~ SObr~ 
o comportamento das variáveis etw9lvidas, o tra
balho contesta o estudo. elab9tªciÇl por té<::nic6s 
do B[iJ:)ES, BANDESPAR E PE1ROFÉRÍÍL, que 
levou ã suspenSão do Projetp, ond~ jffi. fõfatn exe
cutadas 70% das obras, e que se de:stina a tOmar 
a Região nordestina auto-suficiente na ore~ dos 
elementos báslç_os à produção de fertilizantes. 

O programa de governo do Pfesidente Samey 
tem como um de seus objetivos principais o de
senVOMmento da agricultura, seja para atender 
à crescente demanda interna de alimentOs, -seja 



2516 Sexta-feira 23 _ -~- __ ~_~· ~ -:.:_ DIÁR[QDD ~CONGRES~O NACIONAL (Seção II) 

para exportar excedentes e fazer face ao paga
mento da dívida externa. Para viabilizar as metas 
pretendidas, estão em curso a expansão das fron
teiras agrícolas e a modernização_ da atividade, 
incluindo a irrigação de um milhão de hectares 
no Nordeste até 1989. Naturalmente, o esperado 
acréscimo da produção não _s_erá possível sem 
a expansão paralela do s_etor de fertilizantes, que 
já apresenta um considerável déficit, coberto com 
importações. A previsão da Secretaria da indústria 
e do Comércio da Bãhia é de que, caso seja man
tida a atual capacidade produtiva do setor, dentro 
de três anos o Pafs estará importando maiS de 
um bilhão de dólares de fertilizantes. Dada a crõ. 
nica escassez de divisas do nosso País, a estag
nação da produção nacional de fertilizantes se 
constituirá _em forte estrangulamento do desen~ 
volvimento da agricultur~ e, COflseqüentemente, 
dos objetivos de _crescimento econômlco preconi~ 
zados pelo programa de governo da Nova Repú· 
blica. 

A indústria de fertilizantes é uma vocação_rfatu~ 
ral da Região Nordeste. onde existe um grande 
potencial de matérias-primas minerais inexplora
das. Além de rico em gás natural, componente 
básico para a produção de flltrogenados, depois 
de iniciada a operação do complexo Mina-Usina 
Taquati-Vasso_uras, em Sergipe, e com a mãtu
ração da planta de ácido fosfórico da Caraíba 
Metais, o Nordeste passaria a dispor dos três nu
trientes ~ N,P.K. """"'7 necessários à PrOdução de 
insumos agrícolas. O setor tem__condiçô~~ ~-e en
globar todos os Estados n_ordestjn9s na _i!'riPlan
tação de um projeto írltegfádo.- Nesse sentido, 
já temos em andamento a implantação da Fos
fértil, em Alagoas, e há perspectivas de produção 
de fosfatados também no Ceará, decorrente da 
exploração de urânio em Itatiaia. COfu -oS-riitroge
nados 'que poderão ser viabilizados em toaos os 
Estãdos nordestinos, ricos em gás natural, esta
riam complementadas as condições naturais es
sendais à -formação· de um Pólo Petroquíinico 
no Nordeste. 

A usina de ácido fosfórico foi conCebida pelo 
Conselho Nacional de Não-Feri:oSoS e Siderurgia 
- Coilsider - ainda em 1976, ano de criação 
da Caraíba Metais, prevista, orlgirialme"rlte, para 
produzir cobre primárto- e ácidO sUlfúrico. Este 
ácido tinha aproveitamento obrigatório, devido ,à 
impossibilidade de lançar gases -da rnetãlurgia na 
atmosfera e à carência de _enxofre nos safos brasi
leiros. Considerando a inCoflveniênda do _trans
porte de ácido sulfúrico e a neCessidade de mate
rializar a produção de __ fertiliZantes para aterider 
às necessidades da própria região, tentou-se c.om
por uma integração com a iniciativa priVada visan
do à absorção local do _ácido sulfúrico. __ Assim 
é que foi decidida a implantação da unidaae de 
ácido fosfórico da Carmba MetaiS, prevendo Utili
zar 440 mil toneladas de _ácido_ sulfúrico pór 8nó 
e 520 mil de rocha fosfátiCã,-para ·produzir 311 
mll toneladas de ácido fosfóricO, Correspondentes 
a 165 rriil toneladas por 8no de P 20!> Contídos. 

Do total de investimentos previstos para ã plan
ta de ácido fosfórlco .de US$ 72 milhões, foram 
aplicados US$ 43 mllhões. O proJeto_ _já estaria 
c:onduído_ e oferecendo retornos _compensadores 
não fosse a resistência em mudar a tendência, 
herdada no periodo autoritário, de utHizar, como 
instrumento de política econômica, as empresas 

criadas para desenvolver setores fora do aJcance 
da iniciativa prívada e que são indispensáveis à 
indução do _crescimento ecoriôrnico auto-susten
tado. O que vemOS sao-aS empresas do Governo, 
que nem deveriam ser conceituadas como em
presas, serem utilizadas pelo Govemo para carrear 
recursos externos, subsidiar preços, reduzir inves
timentos mais prod~tivo_s .em favor de objetivos 
alheios a s_e.us interesses, assim tendendo é~ des
viar-se da necessária_ eficiência, da credibilídade 
pública, dos objétiVOS qUe fundamentaram a sua 
cr!açã_o e _ _9~ _r~is _ inte~_!s~s _de __ se_l:lS agentes 
e _ _beneficiários. _ ---- -

Etnbora criada há 1 O anos sob a forma de 
sociedade anônima, pode-se dizer que a Caraíba 
Metais é uma_ empresa típica do Governo. Suas 
origeilS datall] de 1914, quãndo a Fibasa, subsi
diária do BNDES, ·adquiriu o controle de três usi
nas- do GrUPO Pignatari, mantendo 94,56% do 
tOtal âas aÇões oi"dinãrias e preferenciais. A Caraí
ba Metais SA. foi criada em novembro de 1976 
para explorar as jazidas ae-minério de cobre em 
Jaguarari (BA)'; com reservas de 126 milh6es de 
toneladas- correspondentes a 69% das reservas 
brasileiras- e teor de 1,09% dEi cobre. Tal ocor
rência gerou o projeto do complexo mineral de 
extração, _b_eneficiamento e co_ncentração de Ja
guarari e do complexo metalúrgico de Camaçarl. 
A capacidade anual de produção da Caraíba foi 
prevista em 150 mil toneladas de_cobre, 440 mil 
de ácido sulfúrico, 2.250 de ouro, 20.000 kg de 
prata, 1.500 t de sulfato de nfquel, 60 t de silênio, 
sulfato _de ,5:obre, telúrio, 13:lém do ácido fosfórico 
e outt:.o?po?sível~ Ç.eriv~dos_. A_~oca de sua cria
ção fOi calculada uma economia anu.,J de US$ 
220 rnllhõ~s. ~colhimento$_do !UM, _Finsocial, 
PIS, !CM, etc., no valor de US $ 64 milhões, e 
a oferta de 4.000 empregos diretos. 

A estatização do setor deveu-se à importância 
estratégica do cobre, que custava US$ 2.400 a 
tonelada em 1980, quando _o Brasil importava 
cerca deUS$ 500 milhõeS, sendo esta a segunda 

- substância mineral de maior peso nas importa
ções, s6 silperada pelo petróleo. O cobre é utiliza
do nas indústrias elétrica, de telefonia, de telegra
fiã; automobilístiCa, químiCa, bélica, de tintas, de 
herbiciclas, de fertilizantes, na construção civil, etc. 
Cerca âe 4.000 empresas nacionais trabalham 
n·a ·área, tiansforrriando e córisumindo cobre co
mo insumo industrial. O ~or original da matéria
prima, após as sucessiVas b-ansformáções nas in
dústrias de 2•, _3•- e 4• gerações, é multip~cado 
por 1 O, segundo os padrões técnicOs. 

Detendo 69% das reservas brasileiras de cobre 
e_ uma demanda pote11dal de 4_0 milhões de pes
soas, õ mercado nordestino é bastante promissor 
aos produtores externos, seja pela oferta do pro
duto em estado primário a preÇO Irrisório, seja 
pela compra dos bens finais contendo elevado 
11alor agreQado. Com a. j)_!'gd~Ção ªCaraíba, tais 
benefícios estão sendo gradativamente intema:
lizados na região nordestina, embora à custa de 
grandes dificuldades. 

É de estranhar que, desde a cii~Çã~ da Caraíba, 
os preços internacionais dos metais não-ferrosos 
vehhain cãindo vertiginosamente, inviabilizando 
~ remUnerÇtção dos investimentos, ni:'esmO consi
derando que seus custos de produção acompa
nllám os padrões internacionais. Enquanto isso, 
as impOrtações se mantêm livres, favorecendo 
a -entrada de similares estrangeiros. 
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Enquanto o consumo per capita de metais 
não-ferrosos é _e1ev<:Kio e intensament.e~cre~Gente 
nos países_ de economia madura, no Brasil, que 
tem elevado potencial produtivo de minério.s e 
um· parque industrial em ascens.ão, paradoxal
mente, seu emprego é ainda muito baixo e não 
vem correspondendo às expectativas de cresci
mento. A Alemanha e a Inglaterra, que não produ
zem esses minérios, sãQ_ os maiOres consumi
dqres; e·rri tórrio de 12. kQ p-or homem aO ru_:t_o. 
o:s Estados Unidos superam os 1 O kg, enquanto 
o Brasil consome menos de 4 kg por pessoa. 

E difícil compreender também que, enquanto 
o GOVerno Federal administra uma verdadeira 
"economia de guerra" em face da atual escassez 
de recursos, e- restringe suas despesas a ponto 
de paralisar um projeto, como o de Ácido Fosfó
rico da Car_aíba Meta.i_s, "que já ã:pliCOU/IT%----:dOs 
investimentos totais e oferece perspectivas de ele
vados retomo.!? a médio prazo, tenta-se iniciar um 
semelhante projeto governamental em Santa Ca
tarina. Trata-se da lndústria_de Fosfatiáos Catari
nense, onde a Petrofértil, que participou do estudo 
que considerou inviâvel a planta da Caraíba, de
tém 49% das ações. Tal decisão, se concretizada, 
representará, na verdade, um escandaloso des
perdício de recursos, uma vez que a conclusão 
da planta em andamento na Bahia exigirá um 
investimento adicional de apenas US$ 28,9 rili
lhões, enquanto o outro projeto precisará de US $ 
75 rnil_hões, podendo chegar a US$ 250 se for 
af!l:egada a J?8f!:~ de mineração. 

Na recente ciOálise sobre o estudo_ do BNDES, 
BNDESPAA e PETROFÉRTIL, que levoU à parali
sação da implantação do projeto de ácidO fosfó
rico da Caraíba Metais, os técnicos da Fundação 
Centro de Pesquisa e Estudos da Bahia apresen
tam resultados substantcialmente diferentes, ou 
gue, com par~ dos com o·s mesmos dados, se reve
laram "equivocadOs pOr se base_arem em premis
sas duvidosas e em tratamento superfidal". 

Contestando essas premissas, à luz dos dados 
hoje disponíveis, a Fundação dá as condiçOes 
para justificar a retomada do projeto, quais sejam: 

há disponibilidade de ácido sulfúrico em 
·quantidade suficiente e a preço favorável, um 

--vez que representa subproduto da planta da 
·· metalurgia da própria Caraíba; 

há disponibilidade de rocha fosfática local 
---com características adequadas e ·em quanti

dade suficiente para suprir a demanda da 
planta de fósforo por 20 anos, s~undo com
provam os relatórios ·ctos trabaJhoiú·ealizados 
pelas empresas encarregadas da prospecção~ 
das jazidas de Campo Alegre e Lourdes e 
Irecê-Lapão; 

existência de wn mercado regional para 
fertllizantes fosfatados que, de"sde 1986, con
-solne um montante de P20, superior à capa-

- -cidade produtiva da planta da Caraíba Metais; 
e 
--a_viabllidade econ6micO.:.fínãnceira dO-pro

jetO, que pode Ser concluído com a obtenção 
de uma taxa de retomo bastante atrativa. 

A luz de tais evidências, a conclusão do trãbaiho 
reflete a necessidade de serem retomadas com 
bl-eV:idade as obras da planta de -áCido fosfórico 
da Caraíba Metais. . __ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nõ-momento 
em que o Governo redefine seus investfmentos, 
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é da maior importância que reexamine este pro
jeto nordestino, cuja paralisação traria grandes 
prejuízos para a economia brasileira. 

[gualmente,_<:onside~o da maior importância a 
revisão da situação das empresas públicas, que 
devem perseguir seus objetivos com_ eficiência 
e produtividade e não serem utilizadas como ins
trumentos de política econômica ou à Serviço de 
interesses cte: g_rupos ou do capital estrangeiro. 

Em particular, peço a atenção de V. Ex•s e do 
Presidente José Samey para os projetos minerais, 
a exemplo dos que formam o PólO Petroquíiníco 
da Bahia, pela sua importância estratégica para 
a segurança e soberania nacionais e para o desen
volvimento da economia brasileira, cotn a ne-ces
sária integração económica e social da Região 
nordestina. 

Era o quie tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) - -

-- Durante o discurso_áQ Sr._--'J!,JJf!l}y__/1'!0'!· 
lhiies o Sr. José lgnácio Ferreira Primeiro
Wce-Presidente deixa a cadeira da Presidên
cia que é ocupada pelo Si. Meira FUho. 

O SR- PRESIDENTE (Me ira Filho) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, 
como Líder do PSB. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSJ3 - RJ. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~: 

Há alguns dias Sua Excelência, o Senhor Presi
dente José Sarney em cadeia nacional de rádio 
e televisão, fez deçlarações bombásticas sobre 
modific:ações na área administrativa, sOêiafe eco
nômtca deste País. 

Si". Presidente, ontem, assistimos a mais um 
troca-troca;- quando o povo eSperava medtaas 
reais, medidas no sentido do desc()p_gelamento 
dos salários aviltantes que hoje temos- nO nosso 
País, Sua Excelência apenas fez mudaOças de 
Ministros. _ _ _ 

Não há dúvida, a partir de ontem o Ministério 
ficou mais enxuto, porque extinguiu-se o Minis-. 
tério da Irrigação. . _ _ 

Sr. Presidente, não existe mais a Pasta da Irriga
ção, mas existe a Secretaria EspeCial de Irrigação, 
subordinada à Presidência da República, e que, 
segundo o Correio Brazillense, rec:ebe_u, na se
mana passada, mais um bilhão de cruzados para 
poder investir num campo de extrema eficiência 
- reconheço -, o da irrigação, principalmente 
no Nordeste. 

Sr. Presidente, parecia ªtê que estávamos no 
Maracanã, assistindo a um jogo de futebQJ, e o 
locuta_r, através dos ªlto-f~l~nt.es do Estádio, de
clarava: "sai Raphael, entra Archer; sai Archer, én
tre Luiz Henrique; sai_Deni Schwartz, entra Prisco 
Viana". 

Sr. Presidente, nada mudou e "coincidências 
coincidentes" ocorrem há algum tempo neste 
País. 

O Presidente da ARENA era o Presidente José 
Samey-" Q Secretário-Geral er~ Pri~~~C!- ~~a. 

Posteriormente, o Presidente do PDS era o Pre
sidente J_osé Sarney e o Secrietário-Cieral era Pris
co Viima. Hoje, o Presidente _ç[a Repúbltca é_ o 
Presidente José Sarney e 9 nove;> Ministro - qu_e 
agora é do PMDB - é o Mit)isl;r_C? Prisco Viana. 

Sr. Presidente, eu, fundador do MDB, onde fui 
cassado, com muita honra, vejo, na veidade, 
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<:onstrangido _ a situação por que atravessa o 
PMDB no preSerite inomentó. O seU Programa 
ê um liildo-Pfograma, há âe se reconhecer, como 
são os ProQT.iimas de todos os Partidos, inclusive 
o Programa do antigo PDS, que falava em cc-ges
tão e, no entanto, na prática, estamos vendo é 
a "congestão""', eSta é que é a realidade. E vemos 

·-hOje, Sr. Presidente, que grande é a luta fJSiológic:a 
pelos cargos, quase como ·uma luta de caratê, 
para Vêt quem é o mais forte, para poder ocupar 
o MiniStêrio. E "cadê" os planos, Sr. Presidente? 
~ Eu falo em planos ~ quero saber "c:adê" o 
programa do PMDB? 

O Sr. Ministro Bresser Pereira, na Câmara dos 
DeputadoS,-de<:tarou, alto e bo-m som, para todos 
os presentes que quando fez ou quandO ajudou 
a fazer o Programa do PMDB, na parte relativa 
à Ordem Econômica, o fez num- momento em 
que o Part\ao era oposição e que, a partir do 
momento em que o PMDB passou a ser Governo, 
o Programa tinha que ser outro. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JAM.IL HADDAD- Com a maior sa
tisfação, nobre Senador. 

_O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador 
Jamil Haddad, V. Ex" tem razão quando disse que 
houve uma troca de nomeS e não de mentalidade 
de Governo~ -ae-uma forina de Governo. Ouvimos 
falar muito no direito de liberdade de escolha. 
Então, foi feita uma escolha de acofdo com o 
perfil do próprio Presidente, porqu_e sua EXce~ 
lência escoibeLi aquele que considerava que re
presentava o seu perfil político. No caso específico 
da Bahia, sua Excelência fez três opÇões: primeira, 
a manutenção do Sr. Ministro dás Comunicações, 
o que, no meu entendimento, foi um erro terrivel; 
segunda, a saída do Ministro da Saúde, Dr. Ro
berto Santos, o que, no meu entendimento, foi 
um outro erro de Sua Excelência, e a ten:::eir<;~. 
opção foi ci êScõlha do Deputado Prisco \Íiana 
para o Ministério do Desenvolvimento Urbano, o 
que, pessoalmente, considero uni.a boa opção, 
pelas relações, pelo -conhecimento que tenho da 
Pessoa do Deputado Prisco Viana. Sei que S. EX' 
é um homem honrado, ·capaz de bem administrar 
a pasta para a qual foi indicado. Mas foi uma 
opçãp política feita pelo Presidente que, à revelia 
de qualquer entendimento com as forças politicas 
da Bahia, fez a sua escOlha pessoal. Portanto, não 
· te_mos nenhuma particiPação nas escolhas. Mas 
lainento que f6l ·perdida uma boa oportUnidade 
para o Presidente fazer uma reformulação, levan
do em consideração as forças partidárias, porque, 
numa democracia, a pessoa tem que pensar e 
fortafecer aS-SuaS bases. 

-FãJà~se. e critica-se· o PMDB pai- que é urTia 
frente partidária. Em qualquer democracia um 
grande partido tem que ser sempre uma frente 
representante de váriOs segme.:!l!9~ e pen5amen-
1Qs.__f_m uma democracia o Presidente da Repú
blica O!). Primeiro-M_inistro, quando constitui a SIJa 
administraÇão, perisa buscar uma base partidária, 
proCura atender e.~a frente, _cQ_]ocando no_ seu 
Míriistenõ,na Administração Pública, representan
tes de todO~ os seg'mentos de opinião do partido. 
No ffiomeiifO effi que se procura Isolar áreas parti
dárlãS, logicamente elas não terão nenhuma res-. 
-pon-sà.bilidade pela Administração Pública. 

Por isto achq que houve uma equivoco de_ S. 
Ex-__ na execução desta. reforma: S. & perdeu 
:uma boa oportunidade de fazer a reforma de que 

_ o B_rasil necessitaya. Acho que, lamentavelmente, 
tenho que dar esta opinião, que é minha opinião 
peSsOal, não é de ninguém mais. 

O SR. JAMlL HADDAD - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, V. Ex' coloca um problema 
real. Sabemos que Sua Excelência, o Senhor PreM 
sidente da República, naquele pronunciamento 
na televisão, deu um recado político: n_ão quero 
mais saber de partidos; agora vou ]ans;ar um do
cumento e ·ouvi o Chefe da Casa Civil, Ministro 
Ronaldo Costa Couto, declarar que nesse docu
menta existiam os cinco anos de Governo e o 
regime presidencialista e quem quisesse apoiar 

- aquele documento -que apusesse a assinatura e 
seria contemplado na sua equipe de Governo. 
Sua Excelência, porém, se esquece de que existe 
na Presidência do PMDB um homem com uma 
_experiência pol_ítica muito _larga,_ muito ampla e 
qu;;-vemcre mattOs-ãnos.-- ---- -

s-ua Excelência conseguiu unir, naquele mo
mento, o PMDB, no sentido de não assinar o docu
mento isoladamente. Aí já müdou a história nova
mente: "Pretendemos revigorar a Aliança Demo
-crática". Então, o PMDB continua fazendo al9uns 
Ministros, o PFL faz outros,_ e o poyo, no melo, 
Sr. Presidente, a querer saber por que se aumen

- tou hoje, por exemplo, 11% no preço do arroz, 
por que o IPTU em Brasília vai sofrer- i..un acrés
cimo de 500%. O povo quer saber por que todos 
os gêneros alimentícios, os gêneros de primeira 
necessidade, estão liberados nos seUS preços, e 
por que os saJários continua.m congelados. Quan
do os militares reclamam que há uma c!_efasagem 
de 190% nos seus soldos, ~stão dizendo uma 
verdade!... 

No entanto, no Substitutivo I do Constituinte 
Bernardo C8bral existia um detalhe, em determi
nado artigo, que dizia: 

"O reajuste dos vencimentos Civis e milita
res· será feito na mesma data, e çom os mes
mos índices." 

Porém, aconteceu uinã mágica no SustitUt1Vo 
n, ficou apenas "na mesma data", os índices desa
pareceram. 

Sr. Presiden_te,._é __ uma situação estranha a que 
vemos em nosso País. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. 
Ex' um aparte? -

O S~ JAMIL HADDAD - É para mim uma 
grande satisfação ouvi-lo, nobre Senador M"auiO 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador 
Jamil Haddad, antes que V. Ex' aprecie no seu 
pronunciamento outro terTta, agora relacionado 
coin o 'feàjustamento _e os vencimentos do funcio
nalismo civil e m"ilitai-, eu ine permitiria report.3r 
ao aspecto inicial de _seu pronunciamento; a refor
ma ministerial procedida pelo Presidente José 
Sámey: 

Primeiro, quero realçar que os nomes esco
Íhidos pe.lo Chefe da Nação sã9 de homens da 
maior respeitabilídade, inquestionavelmente. O 
Ministro Renato Archer, projetado para o Minis
tério da Previdência Soçi~, vinha-se impondo à 
admiraÇ:ão e ao respeito do povo brasileiro com 
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uma atuação aprumada, equilibrada, patriótica à 
frente do Ministério da Ciêhi::ia e Tecnologia. S. 
EX"-pãSS6U eritão-_a- Oirtro Ministério, que, -pela 
amplitude e abrangência das suas atribuições, vai 
exigir muito da acuidade, experiência, clarividên
cia e descortino do i1ustre filho do Maranhão, 
o Min.istro_Renato_Arcber. O outro nome.é.o do 
Deputado Luiz Hemique, escolhido para substituir 
o Ministro Renato Archer, sem dúvida um dos 
nossos Companheiros mais proeminentes, c_om 
uma destacada atuação na Câmara dos Deputa
dos, liderando a Bancada do PMDB, agora na 
própria Assembléia Nacional Constituinte, enfim, 
é um homem público que tem todas as condiçOes 
para exercer, com firmeza e devotamento à causa 
pública, as funções de Ministro da Ciência e Tec
nolog[a. Diria a V. Ex" que, nesse conjunto de 
considerações que estão sendo feitas da tribuna, 
neste momento, apenas estranhei que o Senhor 
Presidente da República, embora sendo extraor
dinário o Ministério da Irrigação, de certa forma 
o tivesse subestimado, passando-o à condição 
de Secretaria, vincu1ado ao próprio Primeiro-fv\an
datário do Pais. Recordo que no instante em que 
o Presidente da República escolheu o Ministro 
Vicente Cavalcante _Fialho, meu conterrâneo do 
Ceará, uma escolha pessoal do próprio Prestden
te, que já convivera com o Ministro então nomea
do, já que S. Ex' fora PrefeitO de São Luís quando 
Governador o Dr. José Samey, então; ao ser esC&
lhido o Ministro Vtcente Fialho a ele foram atribuí
das metas arrojadas, audaciosas, sobretudo aque
las relacionadas com um milhão de hectares a 
serem irrigados na Região Nordeste. O Senhor 
Presidente assumiu publicamente o compromis
so de cumprir essas metas, e se confiou a um 
homem essa tarefa indiscutivelmente hercúlea, 
que é de promover a irrigação de um milhão 
de hectares. Era de supor-se que, ao invés de 
diminuir o status, a projeção do Ministro Vicente 
Fialho na estrutura governamental, Sua Excelên
cia, o Senhor Presidente da República, tivesse 
mantido o Mirllstério da Irrigação no_ conjunto da
queles órgãos que integram o primeiro escalão 
governamental. Fazendo a ressalva de que os 

nomes indicados para ocupar essas posições são 
nomes de respeitabilidade, faço apenas ressalva 
de que o Ministério da Irrigação bem que poderia 
ter permanecido com status de Pasta Ministerial 
e essas alterações, com as quais está compro
metido o Presidente, acredito que Sua Excelência 
venha viabilizá-las após a promulgação da nova 
Carta Magna brasileira que estamOs elaborando, 
e V. Ext com responsabilidade ainda maior porque 
integrando a Comissão de Sistematização, que 
nesse momento discute o Substitutivo Bernardo 
Cabral. 

O SR. JAMIL HADDAD -::- Nobre Senador 
Mauro Benevides, o qual tenho a honra de conhe
cer desde a época em que éramos Deputados 
Estaduais, V. Ex" no Ceará e __ e_u _ _no anJigo Estado 
da Guanabara, V. Ex" sabe, eu não estou entrando 
no mérito referente ao aspecto de idoneidadede 
de nenhum Ministro indicado. O que me causa 
estranheza é que, na realidade - e V. EX' dlss_e, 
e disse muito bem -, o Ministro Archer vinha 
desempenhando muito bem as funções como 
Ministro de Ciência e Te"ci'lologia. De repente é 
sacado porque é amigo de Ulysses GUimarães, 
porque Raphael, que é do "grupo do paire", tam-
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béi'n não Podia, já que era muito íntimo,_ mv.ito 
amigo-de Ulysses Guimarães, não podia ser subs
tituído por uma pessoa que também não fosse 
do "grupo do paire". Então, sai do Ministério de 
Ciência e Tecnologia e vai para o Ministério da 
Previdência e Asststência Social. 

Mas quem vai para a Tecnologia? Alguém que, 
até às 3 horas da tarde, era o Ministro da Justiça. 
O Deputado Luiz Henrique, até às 3 horas da 
taúfe, estava sendo cumprimentado como futuro 
Ministro da Justiça neste País, e, de repente, se 
transforma num dos grandes conhecedores do 
problema da Ciência e Tecnologia neste País. 

Lá não se olha o mérito quanto à Pasta. Isso 
é.uma realidade! É um conluio político que deixa 
muito mal o Governo perante a opinião pública. 

Saiu Deni Schwartz. Então, como era do Para
ná, temos que colocar alguém do Paraná. Como 
Euclides Scalco não é do grupo ligado ao Presi
dente da República, vamos colocar alguém que 
não seja ligado ao Sr. Euclides Scalco. Então, 
vai o Dr. Borges da Silveira, que é do Paraná 
e que faz política na mesma área do Sr. Euclides 
Scalco. E, na hora em que sal o Ministr_o da Saúde 
-eu discordava dos seus méritos, sempre fiZ pro
nunciamentos contra o Ministro Roberto Santos, 
mas era, na realidade, um Ministro que tinha o 
gabarito de ser Catedrático da Facu1dade de Medi
cina da ~ahia :-, já o atual Ministro da Saúde, 
pelo que se sabe, é apenas dono de várias cotas 
de casas de saúde em Pato Branco é contra os 
nossos princípios da estatização da medicina 

Então, é um troca-troca, mas tem de ser do 
grupo ligado ao Dr. Ulysses Guimarães, porque, 
se o_Dr. Ulysses Guimarães ficar contra, desesta
biliza o Governo. Infelizmente, é esta a situação 
atual do PMDB. É uma situação que, contristado, 
vejo ocorrer neste momento. 
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velmente querendo acabar com um ~rce_iro par
tido. 

Aqueles ideológicos do PMDB, aqueles que 
acreditam no Programa do PMDB, sentem-se 
frustrados, porque, na realidade, não era aquilo 
que eles desejavam. 

Sr. Presidente, é triste a população continuar 
na situação em que se encontra, aumentos de 
salários na base de 5 a 6%; permissão para que 
sejam reajustados aluguéis em contréltos anuais 
com 250 a 270%, como já deciC!re_i ~ITl pronuncia
mentos anteriores. 

Há uma reportagêm do Jornal do Brasü dizen
do que a classe média está subindo, nã9 ascen
dendo, em termos financeiros, está subindo_ f~e
laS, porque não tem mais condições de pagar 
os aluguéis. N.o entanto, o que se discute é quem 
vai pa:ra lá, quem vem de lá para cá, tem que 
ser amigo do nOsso amigo Deputado Ulysses Gui· 
marães, porque, se não for, S. Ex" não consegue 
unir o PMDB e o Presidente não .tem maioria. 
Até contristado, ouvi__ que colocaram o nosso com
panheiro Senador Divaldo Suruagy como Ministro 
da Educação, não pelos méritos que pudesse ter, 
apenas porque era oposição ao Governador Fer
nando Collor de Mello, o único governador que 
se colocou contra os 5 anos do mandato para 
presidente e contra o presidencialismo para o Pre
sidente José Samey. Não se olha o mérito, não 
se olha o valor pessoal, o programa é "vamos 
colocar aquele, porque é contra esse, e esse vaí 
ser a favor e o outro pode ser contra". Na reallda· 
de, ninguém se preocupa, ninguém olha para o 
futuro d_este País com grande profundidade. 

Estamos no 79 Plano do Governo José Samey, 
e 7 é conta de mentiroso, é o PAG. Mas, Sr. Presi· 
dente, onde estão as reformas sociais? Emprés
timo compulsório etc. Na hora da greve do traba
lhador quem resolve é a polícia, na hora em que 
há Iockout na Autolatina, quem recebe é o Presi
dente da República e promete que vai dar o rea
juste. Na hora que há uma greve na Autolatina 
por maiores salários, são colocados para fora mi· 
lhares de trabalhadores. E nada aconteçe quando 
há o lockout, quer dizer, não é este o Pafs que 
n6s queremos. E o descrédito da classe política 
aUmenta dia a dia em razão dessas manobras 

O Dr. Ulysses Guimarães, a partir de determi
nado momento, passou a ser urna figura admi
rada e respeitada neste País como um antican

-didato num movimento contra a ditadura militar. 
Teve uma atuação digna de ser registrada histori
camente neste Pais, Mas, no momento, as articu
lações, as artimanhas, estão_ fazendo com que 
infelizmente S. ~ venha perdendo o respeito e 
a credibilidade da população. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex' 
um aparte? 

- maquiavéliças que são reitas pelo Governo. 

O SR. JAMIL HADDAD- Logo em seguida 
darei o aparte a V. Ex!' Digo isto contristado, por
que admiro e respeito o Presidente do PMDB, 

. Ulysses Guimarães. 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, vemos que há 

contradição, quando o nobre Senador Jutahy Ma· 
galhâes falou hoje que os Partidos como o PMDB, 
grandes partidos, são frentes, não há dúvida. Mas, 
na hora _da retomada plena do processo demo
crático, os partidos--frentes, os partidos~ônibus, 
em.que entra quem deseja, esses partidos devem 
acabar e devem ser construidos partidos ideoló
gicos, partidos de direita, partidos de centro, meia
dlre[ta, ponta-eSQuerda, cada um se colocando 
rio-seu condicionamento. Infelizmente, o que ve
moS é isto O_ que todos acompanharam: o Presi
dente da República e o Deputado Prisco Viana, 
numa opção partidária, justa, eles foram da ARE
NA _e do PDS - é um direito que lhes assiste 
escolher Q partido - e acabaram com os dois 
partidoS. E hoje são mandatáMos do PMDB, prova-

Sr. Presiderite, arites de encerrar darei o aparte 
com muita satisfação~ mais uma vez, ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Uder Jamil 
Haddad, no decorrer do pronunciamento de V. 
Ext há algumas referências à conduta do Presi· 
dente do nosso Partido, o Deputado Ulysses Gui· 
marães, por quem V. Ex'- e isso está ressaltado 
no seu discurso- tem a malar admiração e res· 
peito. Digo que esse sentimento de V. Ex', ... 

O SR. JAMIL HADDAD- Pelo seu passado. 

O Sr. Mauro Benevldes- E pelo seu pre
sente, também. Estou interferindo no discurso de 
V.-Ext exatamente para ofereCer o meü testemu
nliõ, COrripanheiro que sou do Deputado Ulysses 
Guimarães no passãdo, há quase 20 anos, na 
formação do Movimento Democrático Brasileiro, 
que foi o centro da resistência democrática no 
Brasil, q~e abriQava todas as correntes id~oló
gicas. Muitos daqueles companheiros que 1nte-
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gram hoje o Partido de V. Ex" e aqueles que pro
metem engrossar as illeiras ·ao Partido· Socialista 
se formaram, programática e doutrinariaroe:nte,_ 
na grande escola que foi o_MQB. Tenho convivido 
com o Deputado Ulysses Guimarães na ComissãO 
ExecUtiva Nadonal do nossQ2ª@_Q_o e não pode
ria, de maneira alguma, deixar de lhe oferecer 
esta minha opinião sincera que se trata, sem dúvi
da, de um homem de uma_ c:onduta exemplar, 
quer como parlamentar, quer como Presidente
Chefe de Poder, que como dirigente máximo do 
Partido que oferece sustentaçijo político-parla
mentar ao Governo do Presidente José Sarney. 
Em nenhum momento o Deputado Ulysses Gui
marc~es teve procedimentos que pudessem arra
nhar aquilo que no passado _fez_c_om que V. Ex' 
o admirasse tão arr_aigadamente como uma das 
expressões maiores d_a vtc:la democrática do Paí~. 
No curso desses acontecimentos que agora se 
registram, novamente está Ulyss_es Guimarães 
com aquela postura de decênci_ÇL _re_speitandc a 
prerrogativa constitucional do Presidente da Re
públtca de escolher aqueles que deyem compor 
o escalão governamental. Se, naturalmente, nas 
escolhas do Chefe da Nação, se essas escolhas 
recaem em pessoas que privam da amizade pes~ 
soai do Presidente Ulysses Guimarães, como é 
o caso do_Minis_tro Renato Arcber •. que V. Ex" mes
mo testemunha ser um grande brasileiro, com 
bnlhante atuação do Ministério das Cíências e 
Tecnola,gia, se V. Ex" mesmo reconhece_ tudo isso, 
há de chegar a uma conclusão --analisando 
imparcialmente o tral;>alho do Deputado Ulysses 
Guimarães ---que S. Ex!' hc~verá de continuar a 
merecer, não apenas no passado aludido por V. 
EX', ·maS; sobretudo,-no presente e na conside~ 
ração dos que nos sucederem na vida pública 
do Pafs, haverá de continuar merecendo aquela 
mesma admiração e aquele mesmo respeito vota
dos por V. Ex• ao Deputado Ulysses Guimarães, 
quando, no passado, tanto lutou pela normalidade 
política e institucional do País. 

O SR. PRESIDEN'IE (Meira Filho)- Esta 
Presidência comunica ao nobre Senador Jamil 
Haddad que o sev tempo já foi ultrapassado em 
mais de dez minutos. 

O SR. JAM.IL HADDAD - Sr_. Presidente, 
acolho a fala de V. Ex', dizendo que, se suplantei, 
foi em razão_ d~i!! ser um a~~1,.1nto _que trouxe à 
baila vários apartes, que devem ocorrer, na reali
dade, nos grandes debates. 

O Sr. Jutahy Magalhães -:- V. Ex• me con
cede um último aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Ouvirei V. Ex• 
em seguida. 

Quero dizer apenas ao nobre _ami!Jo Senador 
Mauro Benevides que admrrei a coragem cfvfca 
do Deputado Ulysses Guimarães na Oposição. 
As restrições que faço agora referem-se ao mo
mento a partir do qual o Partido que apóia o 
Governo passou a ser um partido governamental. 
Faço isso contristado, porque acho que S. Ex" 
deveria entrar para a História deste País em razão 
da sua resistência na épo<:a mais dur~ d_<!2 repres
são no Brasil. Não há nada em termos pessoais; 
é uma análise. política que faço, 

O MDB, de que foi fundador o Deputado Ulys
ses Guimarães, e futuramente o PMDB, teve _um 

papel muito importante em determinada fase d~s
te País~ A Partir do momento em que se colocou 
como_ sust~ntáculo do .GQVell\9. _esse__:partido não 
tem cçmsegl,ijdo levar a op[J}i_ão pública. E vou 

- d~( _11JU ex~mplo: o_ PMDB, que tinha direito a 
fazer O programa gratuito de_r_ádio e te:levisào, 
não solicitou. o programa. Isso é uma prova de 
qUe O Pa_rtid.Q está_ sem condições de poder levar 
uma mensagell) popular._Não _solicitou o progra-
fTIª-L. _ .. __ __ _ . __ 

O PFL que compõe a Aliança pediu o programa 
e --desistiU. -Chamáwse falta d.e mensagem, neste 
momento. à pop~l_ação_~m ra~o do não cumpri
mento de diSpoSffillos est~tli.táriõs e programá~ 
tiçol! do Partido. 

Ouço_ com mLJita satisfação o nobre Senador 
Jutah_y_Magalhães antes de encerrar o meu pro
nunciamento. 

O S~. JUrAHY MA.GAI..HAES ~ Gostaria 
apenas, sefia.dor, de dizer qUe o Deputado Ulysses 
Qw'ffiar~es. PreS!í9ente do P~rtick?~. f!:tais _uma vez 
teve a participação patriótica, inclusive, democrá
tica_nessa_ questão, nessa falsa; crise política que 
pr_ocuram criar e manter no Brasil. Mas ele, quan
do evJ.1ou aquela busca ioac~itável _çl_~ adesões 
ihdi~düaisJu_g!ndo a lli4Cl~1Je~I:ep~es_entasse wna 
estrutura partic!_ª~' ele conseguju fazer com que 
evitasse -~m _ _çq_nfronto de. qrçlefJ'l---'---nacioil_ã[ __ qtJ,e 
éStã.va: Se Criahdo artific;_ialrneli!_e para aten~er a, 
determinados in~eyesse,s __g\Je nã9 e:r~ 0$: jnteres~ 
ses da Pátria. Então, ele teve uma ação decisiva 
naquele momento em que,_com o seu conheci~ 
m.~nto da .?IJ1~12Qiítica,_ com as negociações qUe 
ele conseguiu fazer dentro do _Partido, ele _conse
guiu evitar que fôssemos para um rumo total
mente desinteressante para a situaçclo política na
cional. Acredito que S. ~ _bmha tido essa partici
pação porque, no mome_nto em. que queriam de 
nós que não engolíssemos mais sapos na política 
nacional, que passássemos a dobrar, tarribém, 
a espinha e isto não era_ passivei ser admitido 
pela maioria política. Sou contra_ V. Ex" díze:r que 
nos partidos democráticos não possam haver 
es~s cilverg~pci~s at~- -d~ pensamento político. 
_Em qUal-quer Partido democrático," há es:sa diver~ 
gência ~-~~~Interna 1"!9. E~~do_p~!_a assumir, den
tro do seu programa, aquele encaminhamento 
mais de acordo com ~ Hnha de pensamento da 
maiolla.- iSs_o V. EX" vê enl qualquer partido_demo
crático do Mundo. Então, quando se fala em frente 
do PM!)B, ãcrediyl.q~:~e nãO seja esse,P se1,1_grand~:. 
pecado. ()pecado é não termos, hoje. um- traba
lhO, por parte daquefes que deveriam t_er esSa 
preocu~çâo maior de dar força às_b()ses partidá
riáS,-às estru.h!r~~ p~rtidárias. Estamos tendo um 
trabalho constante para acãbar exatame'nte com 
essas estruturas partidárias, quando deveríamos 
fortalecer os políticos_ e fortalecer os partidos polí
ticos e não qiarrnos as_ çpndiçõ~s para dize~_qt.ie 
as eStruturas partidárias estão fa;licü;ls e nada de
véin fazef_em tomo dessas estrutur:~s. 

Ó -sR: JAMii. HADDAb'- Nobre Senador 
Jutah~ Magalhães, &. Ex', o S_r. Pre~idente, nobre 
Sena.doi: Méira Filho, me _adverte com o seu _oJbar 
e já por palavras me advertiu que o tempo está 
suplantado. 

Apenas digo a V. EX' o seguinte: é democrático, 
não há .dú\d.da ne_nhuma~_o debate apenas digo 
a V. EX' o seguinte: é democrático, não há dúyida 
rtenhu111a, o debate- pOlitico dentro _dos partidos. 
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O próprio nome diz: partido~. Quer dizer, não_ é 
uma coisa unttária. Nós sabemos que existem 
divergênCias e facções dentro çl~ partidos mas 
eU deiXO -só um repto_a:qut.Teti10$·a_~~tisfaç:ão, 
neste momento, de ter quatro Senador~s do 
PMDB ouvindo meU prontJt(damento e teftlí.O a 
certeZa, ·de que V. Exãs. não. foraffi,"ççip_§ultados 
sobre ·a reforma ministerial. Foi _v_rna decisão_ to
niada aPenas pelc3 cúpula partidária. Num regime 
democrático, um problema de ~- m_agnitude hã 
de ser debatido, internamente; dentro do Pãrtido, 
e não apenas ser decidido por uma pequena cU
pula. Este é o problema que _eu coloco, é um 
problema de ingerência íntema do PMDB, é '-:lm 
problema que não cabe a mim discutir, _é um 
problema de foro iriterno do PMDB mas que todos 
nõs--SeOtidos na prática que ocorre~ - foi uma 
decisão fechada, em almoços e jantares na resi
dência do Presidente UlysseS Gutlnarã_es. Não 
quero- fcu;er mâ:is critiCas, até por respe-ito ao 
PMDB, ao MDB, Partido do qual fui fundador, 
para di.zE~r que -;ç poj)uJação está desacreditada 
da classe política em razão desta -falta de diálogo 
e de um sentimento mais puro e- mais honesto 
no debate <ias probh~mas Com a prój:)[la popula
ção. Q.Ueto ãgradecer a V. Ex', S~-. -presidente, a 
sua paciência de ter permitido qUe eu pudesse 
alOngar-me no-rnetfpronundàmento porque des
de ontem eu estava preocupado, antes de ouvir, 
riã realidade, o que--dC'orreu e que não foi nada 
-foi a -"batalha de [tarar é", nada de novo aconte
ceu, não' Se realiZoU e a sUqiresa de ver que houve 
apenaS üma troca trõCa ae Ministros e que "tudo 
continua-co-mo" dantes no quartel dos Abrantes". 

-Era o que tinhã a dizer; Sr. Presiden~e. (Muito 
bem!) ·· - · 

O SR. PRESIDEN'IE (Meira Filho) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Âureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - N/1. Pro
nunda o seguinte discurso. sem revi~_Q_do_ t;~r?
dor.)- Sr. Presidente, emtnentes Srs. Sena9:_Qi'é's: 

Depois de ouvir a palavra do nobre Líder_soda-
li~_ta ___ e_sab_e_ndo da ~g~üidade do tempo1 nó!>_ n~o 
nos atrevemos sequer a formu_lar q~alquer aparte 
aS.Ex' ·. · -

[':!esta qportunidade, em que pretendemos fazer 
um breve comentário so_bf.~ a pronunciarT\_ento 
efetuado pelo nobÍ'e_Senado.r Maurg BorQ~s. não 
noS- furtamos _ao d~ejo, ao impulso, de acres
centar um detalhe importante rias decisões toma
das pelo Senhor Presidente da República. E este 
detalhe é justamente a escolQ_a _sistemática que 
Sua Exc:elênçia faz para manter. nos seLJs Ministé
rios, autênticos representantes populares, que são 
os parlamentares brasileiros. E um enf9que que 
precisa ser sublinhado, precisamente no instante 
em que se _enfatiza o parlamentarismo e algumas 
treas, das mais expressivas, não somente do Parti
do, mas de toda democracia brasileira, condena 
o presrdenciJ:J_Iismo_. Temos, en~etanto, um Presi· 
dente sumamente democrata, que respeita, pro
fundamente._ o_-Parlamento e que faz _-questão de 
apresentar os seus_Ministros co.mo componentes 
da grande cotetividade e coJeg[~çjQ_parlamentar, 
o que" é um detãlhe que cqnta. pontos em favor 
de S. Ex' .. . 

No entant.Q_,_<;!!_I_gumas das ob_servaçõ_es do pobre 
üder Jãmii Haddad merecem__meditaç:ão, prind
palmerite aquela concernente à ne.cessidade das 
àUdtências partidá!!as. Não cita~ei especificamen-
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te o PMDB, mas, em prindpio, realmente - e 
esta tese venho defenckw.dQ e_m r~_uniões da ban
cada - as lideranças devem fazer o regime de 
concessionário até, $_e preciso e se possível, no 
seio de suas bancadas, dando oportunidade de 
audiênCia a todos os parlamentares ou de todos 
os representantes populares de ~rem ouvido~. 
para que as decisões representem a expressão 
da democracia. 

O Sr. Jut.ahy_ Magalhães -_Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. AOREO MELLO Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Um problema 
que existe, e temos_a1gwna culpa nisto, nós, políti· 
cos, é quando se fala que é necessário dar plena 
liberdade ao Presidente da República para esco
lher, nós estamos com isto, dentro da hipocrisia 
nacional, porque liberdade_ sua Excelência tem 
para escolher, mas essa escolha deve ser feita 
como em qua1quer democracia do mundo, e: que 
haja, realmente, uma estrutura partidária adequa
da; o Prestdente da Repúbftca tem a sua bas_e 
parlamentar, a sua maioria parlamentar e, então, 
Sua Excelência vai escolher um governo, uma 
administração,_ dentro de entendimentos com es~ 
sa base_ parlamentar. Então, aí que .está o mal, 
quando vemos fazer modificações de_ pesso<!ts, 
de nomes e não de estruturas nacionais, uma 
reforma ampla, de interesse nacional, ainda que 
um dos partidos s_eja esquecido. Não há uma 
participação global dos partidos. Quer dizer. não 
há uma busca _da opinião partidária para o fortaleM 
cimento daquilo que venho-chamando constante
mente, indusive, no dia de hoje: a estrutura parti
dária. Quer dizer, O partiaO é_ o conjunto de forÇas. 
E esse tbnjUiltó é llóirnalmente esquecido nessas 
horas. Então, ficam as estrutUras·partidárias repre
sentadas apenas por a1guma facção da escolha 
do Presidente da Répública. Até nisto,_ que é o 
mínimo, ·o parlamentarismo mostra-se_necessário 
nesta hora. Entendo que temos que implementar 
o parlamentarismo para ha'ver uma partiCipação 
maior dos partidoS na busca -daquilo que seja 
do interesse nacional. Apenas gostaria de fazer 
wna ressalva quanto aos fatos dessa modifi@ção 
de pessoas: eu teria QUe ressaltar a preocupação 
de se buscar no Congfé'ssCtos OomeS para con1-
porem o Ministério. Pelo menos nisto,Joi um pas
so adiante. 

O SR. ACJREO MELLO V. EX' teitl faZão. 
Também sou faVorável ao parlamentarismo, ape
nas entendendo que esse parlamentarismo nao 
deveria ser feito aÇodã.dáriiente. Têndo até sido 
um dos primeiros a apresentar uma propOsição, 
e que ele tivesse vigêilcia a partir do ano de 1990, 
quando haveria a substituição do atual Presidente, 
para que não se tivesse a característica assim
de um verdadeiro golpe de Estado infligido contra 
o titular que foi eleito, na oportunidade devida., 
para um mandato que seria de seis cmos, e o 
próprio, aliás-, abriria mão, através de sua própria 
declaração, para um mandato de cinco anps. Mas 
é um Prazerverificar qUé COlegas e Comj:>ahheiros 
nossos, lutadores, que são afinal a representação 
da população, credenciados através da eleiç~o. 
de _uma escolha popular, venham a ser ministros. 
Pelo menos esse consolo, portanto, temos. Çp_m _ 
relação, por exemplo, à escolha de componentes 

à base do polre, evidentemente que não somos 
favoráveis, porque somos de entendimento que, 
nestas coisas de mag~a_ gravidade e de suma 
importância, as assembléias e as coletividades d~ 
vem ser escutadas, num leque bastante amplo, 
num painel que permita uma aucüêncía mais pro
funda e- que se evite, jUstal!lent~, as chamadas 
ditaduras de liderança, porque elas são, realmenM 
te, às vezes, de uma inoportunidade flagrante. Há 
momentos em que a liderança não está represen· 
tando o pensamento da _grande coletividade, da 
Qraride comunidade partidárià; até-me faz Jeffibrar 
aqÜelê Programa hwnorístico que se vê na teiC:Vi
são;- há o antes, o durante, e o depois. Realmente 
o importante é analisar o durante, porque a polí
tica é uma coisa viva, um organismo que está 
conStantemente em metamorfose. transforman
do-se, tomando-se variado, mudando até de fisio
nomia, quase que num verdadeiro mimetismo 
em que é preciso aquela auscultação perfeita
mente-voltada para o respirar e a sistole e diástole 
de toda a movimentação polftica do País e até 
dos Estados. -

Sf. Pfesidente-, -ouvi;-n.o -m.íCfo desta sessão, an~ 
tes deste simpático diãlog-o com o eminente se
nador baiano, nosso querido 1 ~-Secretário, Juta
hy Magalhães, ouvi, o nobre Seriador Mauro Bor
ges tecer consicretações a re_speito do Projeto Ca
lha Norte, que atinge diretamente minha Região, 
a Amazônia, O que muito me sensibiliza, no con
cernente à justeza dos comentários proferidos 
por S. Exa. Destacou S.Exa. esta_.operação, que 
é, antes de tudo, militar, mas que tem importância 
fundamental, atingindo uma fai:xa de mais de 
6.500km em toda a região fronteiriça, das-nascen
tes_ do Solimões e do próprio rio Amazonas. 

Não tive oportunidade de apartear S. Exa., pôr
que h_~via chegado nos momentos finais de suas 
declarações; mas realrliente, destaco a oportu
nj_daQ_é daqueles comentários e ratifico, subscre
v~~~o. _P()rtarito, o a~ _Observações a __ respeito dos_ 
problemas dos índios daquela Região, em espe
cial as tnbos dos chafna~o~_Yanomanls, que são 
brasileiros, parcela da população_que, represen
tando não somente _a sua sociedãde, como tam
bém a sua cultura, têm _de ser preservados. 

-Erri-prindpio, Sr. Presidente, as atiiiidades mili
tares em que pese a restrição que fazemos quan
do da atuação política propriamente dita, quando 
v_p~9~s _ I?_~ra as atividades da Pátria e par_a os 
principais e- runaamentit.is problemas da nossa 
segurança, são admiráveis. O Brasil teffi uinã tra
dição formidanda, de atuação dos militares em 
dr;[!!_s-ª_çle nossas fronteiras,_observando, inclusive, 
as <;omis~ões de tlmites que foram outrora lidera
da~ pelo Comandante Brás de Aguiar, que era · 
um grande Oficial de Marinha, e toda aquela pre
serVação da integridade de nossa nacionalidade, 
qu_~: ~--algo de grancie responsabilidade. Então, 
vemos a seriedade coro _qUe as Forças Ar:madas 
encaram esse problema. Realmente, o Projeto Ca
lha Norte ~e_rece o nosso_ apelo, sobretudo; a 

- nossa confiança, a certeza de que aquelas normaS 
determinadas nesse Projeto, nesse mOvimento 
patriótico, sllo realmente estudadas. E acreditO 
que os militares terão o máximo cuidado em pre
servar os direitos dos nossos silvícolas e fazer 
com que a Região Amazônica tenha intensificada 
cada vez mais, as suas campanhas em defesa 
de nossa integração territorial. Que realmente as 

áreas fronteiriça~ da nossa Pátria, as áreas distan
tes da Amazônia sejam fortalecidas, sejam cada 
Yel roais incrementadas no concernente à defesa 
dá noSsO-PaíS_-e:. _àO mesfl!o tempo, que· a presença 
de$sas fOrças; çl.esses estud_o_s. c;iessas rgalizªçõ_es, 
venha a constituir um fortalecimento cada vez 
maior. um robustecimenlO, incl!Jsive, da densi
dade derTiográfica daqUelas áreas e contim,1~ndo 
a merecer, portanto, a confiarlÇa dos repreSen-
tantes da Amazônia1 _que se fazem presentes nos 
órgãos parlamentares. 

Era o_qtre tinha a dizer, Sr. Presi~~nte. 

c) SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Con~
cedo a palavra ao nobre Senador Ali;>ano Franco. 

O SR. AlBANO FRANCO (PMDB - SE. 
PronunCia o seguirite-âisCUi'.so.)---: Sr. Presidente, 
Sts. Senadores, no dia 17 último, ó Centro Sérgi
pàno prestoú; nó Rio de Janeiro, mereciàa home
negem _aO Sená.dor COnstitufnteFrancisC:o Ro
llembe_rQ, J?or ocasiã~ da ·solenidãde Cornerrto· 
rativa da Emancipação Política âe Sergip-e, qu-e 
anual-mente aquele teniio realizava desde_1918 .. 

A homenagem ao nosso nobre colega da ban
cada sergipana nesta Casa foi a propósito da 
Emenda 1P05334-G que -s. Ex', e_ri'f iiluito boa 
hora, houve por bem-apresentar na Assembléia 
NaclonarConstituTitte Visando a que sefa restabe
lecida a fronteira sul histórica entre o nosso Esta
do de Sergipe e o da Bahia no rio hapicuru, cujo 
texto é o seguinte: 

______ "Jndua-se o art. 440 ao Projeto de Consti-
_-tulção, renume:ra_n_dQ-se os dema.is: _ 

_ Art. 440. A superficie territorial do Esta
do de Sergipe é acrescida da área compreen· 
di da entre_ o Rio Real, na divisa com o l;stado 

- - da Bahia, e o Rio ltapicuru, que passa a cons
tituir-se ã línlia dívisória .. entre ambos os Esta-
dO$. --- - --

§ 1 o Os MuniCípios de jã.ndaíra, (tapicu
ru e Rio Real, localizados na área a que se 
refere este artigo, J:>assã.n1 ã -ínt!igra-r o territó
rio do Estado de Sergipe. 

§ .2.? _ Para o atendimento do disposto 
neste artigo, a legislação federal e estadual 
competente, no prazo de 180 (cento e_oítea~ 
ta) dias contados da promulgação desta 
Constituição, estab:~l~ç_erá as.rnodificações 
que se fiZerem n'ecessádas à aplicação dos 
efeitos decorrentes." 

-Além do- seu valor int!lnse_cq, 9 discurso que 
o representante sergipano proferiu naquela sole
ntaadeencerra opOrtunas considerações de natu
reZa histórica e OUtras de: interesse para todos 
os sergipanos. Por esta r~o é que trancrevo a 
seguir o se:u _texto integral, para que conste dos 
Anais d~~-~ C~ do Congresso Nacio~al: 

Prezados._co_estaduanos: _ 
AD oferecer à Assembléia Nado~ Constiw 

tuinte. especialmente à sua Com_i_s~O. de Sis-. 
·tematização1 _emenda destina~ a rec:ompor 
a integridade ftSica do território do nôsso Es
tado, não me ocorreu a aJegria- que experi
mento nesta hora, ·ao sentir-me aJvo de ho
menagem de raríssima densidade çonlõ--a
que hoje me presta o Centro Sergrpano, ani
mar'tdo-~me:--Sobretudo a· prosseguir em mi
qha_ caminhada no fiel c_umprlmento do man
dato de Senador Consb"tuinte que o pOvo de 
Séfgip-e, honrósainenfe, me Confiou. 
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Não menos estimulantes foram as pala
vras, partidas mais do sentimento -qtie da ra
zão, pronunciadas pelo Coronel Laércio, em 
saudação a ser arquivada irldelevelmente eril 
minha memória, como fonte de recurso nos _ 
momentos de Incerteza. 

Assim, não me caberia dizer-lhes de -ime
diato outra coisa, senão aCérta deSsa recom
posição, após mutilação desproporcional ao 
número de anos - quase dois séculos -
comparativamente à área que se pretende 
ver, por justiça, reincorporada: menos de três 
mil quilómetros quadrados ocupados por 
uma população de 45.000 habitantes espa
lhados por apenas três municípios. --

O resgate de Parte de nosso território, Co
mo vêem, é geograficament~ insigitificante, 
perante sua representatividade. intrínSeca e 
historicamente ligada a S.étfl1pe ~ ·ao POVO 
sergipano, e apenas a ele. 

A pretensão de nossa Emenda no sentido 
de restabelecer a fronteira sul histórica. do 
Estado, no rio ltaplcuru é modesta e recupera 
para Sergipe somente- urria Parte da ãrea 
temporariamente perdida para a Bahia: não 
mais que cerca de 3.000km2• Tanto Isso é _ 
verdade que, se fossemos nos basear rigoro
samente nos sólidos fundamentos históricos 
que dão ação à causa sergipana, nossas fron
teiras com o Estado da Bahia partiriam -das 
margens do rio São FranciSco, seguiriam em 
linha reta até as margens do rio ltaPícunl 
e por este atingiriãm o OC~áilo Atlân_tiC(). Es
sa linha teria, como pónlos intermediários 
de apelo, no seu trajeto São FrandSCo--Jta
picuru, as nascentes dos rios Xingó e Vaza
Barris. Essas seriam as-noSsas legítimas fron
teiras. 

A documentação que busquei arrolar é si
lente quanto a qualquer forma de abdícação 
ou de doação que o Estado houvesse feito 
em relação à área. Trata-se, pois, de incontes
tável exemplo de esbulho a ser corrigido tão 
prontamente quanto fOr O sentido de justiça 
a dominar a Comissão -âe Sistematização e 
o Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. 

Tenho buscado de várias formas, por do
cumentos históricos !.::. pelo que nos confere 
a geografia comparada, demonstrar a lisura 
de nossa pretensão. 

A Bahia tem fugido inclusive a compro
missos solenes de submeter o litígio à arbitra 
bem neutra, conforme é nosso deséjo. Quan
do não tanto, vale~se da displicéncia do Go
verno Central, conforme relata J. Fraga Uma, 
"Memórias do Desembargador GeiváSio Pra
ta", editadas pela Fundação Estadual de Cu\· 
tura. É dele o seguinte trecho, colhido da 
página 151 daquela- obr3-histórica, e que tão 
bem auxilia no esclarecimento de meu racio
cínio: 

"Em 1932, .o Governo Provisório 
da República fez criar, juntO ao Ministério 
da Justiça, uma _comissão de arbitragem, 
tendo em vista resolver a questão de limites 
existentes_ desde o tempo dos vi ce-reis, en
tre os Estados da Bahia e Sergipe. Para 
Presidente da Comissão, designou o gene
ral reformado Augusto Ximeno de VUleroy. 

-''Por ato do interv_entor de Sergipe, Major 
Augusto Maynard Gomes, foi nomeado re
presentaflfu- do Estado o desembargador 
QérVásio Prata, _o qual _dgyia oferecer ao 

. árbitrO um meinorial e_m-q_ue Seria exposto 
o direito de Sergipe e oferecida sugestão 
de uniaJinha que, aCêita pelo árbitro, diri
miria uma p"éridênda secular. 

''Apresentou-se o delegado de Sergipe 
ao ministério, e _a seguir ao árbitro, o_ mes
mo fazendo o delegado da Bahia. A eles 
foi dado, pélo presidente da Coiilissão, 
prazo para entrega dos respectivos Memo
riais. 

"Dentro do_ pi' azo, o delegado de Sergipe 
entregou seu trabalho ao Arbitro. 

· ·-~"":::::O,Ç.efegadO da ~aDia pediu prorrogação, 
a quar uma vez téiflinada, leve outro pedi
do_ de di1ãtação do prazo, que fofámc'é~ 
dido.- -- -

.. Ante a negligência do representante da 
Bahia, constou ter declarado o árbitro que 
se o delegado da Bahia nãO apresentasse 
o Memorial, ele daria O laudo favorável a 
sergtpe. 

"Naquele ano de 1932, no dia 9 de julho, 
Sao.PktuloJe-.raoto__u~e _em _armas contra 
a ditadura, a -preteXto de Í"econstitudona
Iizar o País. Chamou-se o movimento de 
Revolução Cónstitucionalista. 

"(f ditadOrC:ha-rrlõii em $eu socorro os 
batalhõe-s federais sediados no Norte e 
Nordeste. Os interventores acionaram as 
políêiâs estadu8ís ·que foram em reforço 
às _tr_opa:s federais. - -

"Está" dé!rO que a Bahia havia_de mandar 
umJort.e~Contin_gente-_cfci sua polícia. 

- '"Por um.ii questão de gratidão para com 
_ oJnterventor da Bahia, o ditador não dei

XC?lfqüé se res'?lvesse ~ q~estã'?·l"!1ormen
te dando ganho de causa a Sergipe. Como 
interessava Getúlio manter o status qu_o, 
foi posta ··uma pedra por cima" indicando 
qUe 6 destino era nada resolver ... 

- "A __ tmprensa Oficíal do _Estado publiCO
o.Melnorial apresentado pelo Dr. GerVásio, 
com o título- "Umites de SerQipé." 

- · E conclui, ironicamente, J. Fraga Uma: 
"ConVém s_er dito, como sinal dos tem

. pos _de Getúlio, que o Genera1 ViUeroy fale
ceu váriOS -anos depois, sem ter sido desti

-- - - tuído de ,.presidente da Comissão de Arbi-
- tragem._~ 

Meus prezados coestaduanos: 
Sergipe reclama apenaS· pelo sanea

mento de um_ vicio histórico ~jurídico tra
. d~do na muti_laçãq_ c;le sua __ á_r,~a, reparo 

este que se vem fazendó atender, inclu~ive 
por legislação específica, desde a edição 
do decreto dci 8 de julho de 1820, se~un
dado pela_C_ar_ta Régia, de 5 d~ dez~mbro 

_ de.l~2;2, El pela Ata da ,Sessão dq_ Conseho 
de GoVerrió da_ Província, de 19 de junho 
deJ827,~Que firmava a decisão de que 
~ fronteirªs da Província, estend.-endo-se, 
ao sul até o ri_o ltapicu~,_ eram a_~ assen· 
tadas por _Cristóvão de Barros, em 1590: 

Po~ forç~a c;lo a~istís!C?: 4_e_l:iaia, assinado 
_ ~m 1t?41, ~~~-~~falsamente o_ rio 

Real como limite da Capitania de Sergípe, 
então posse holandesa. não prevalecendo 
para outraS áreas, apQs a desocupação. 

A partir daí, foram-se. desenvolvendo as 
negociações. 

Em agosto de_l882, o Senador José Luiz 
de Coelho_ Campos defendeu na Câtnara Alta 
a causa de Sergipe, com o apoio de Prado 
Pimentel, Barão de Estâi"lda, e de Ge_miniano 
Goes. Essa_defesa culminou com a apresen
tação de- um projeto Visando- ao estabele
cimento dos_ limites definitivos. _ 

Também o Deputado e hiStoriador Felis· 
berto Freire apresentou, em 1891, projeto 
nesse sentido, com o apoiamento de Ivo do 
Prado. 

O Projeto de Moieira Guifn!irães. of!2.recido 
em.18 de novembro de 1913, à Câmara do_s 
Deputados, sUStenia_a luta con9ressionã.l, pa
ra que, em 1920, firme-se o_ acordo entre 
os PresidentesJ.J. Seabra, da Bahia, e Pereira 
Lobo, de Sergipe, no sentido de constituir-se 
numa Comissão de seis membros, três de 
cada Estado, para-discutir o problema que, 
na base de laudo de um .árbitro n~_utro, seria 
levado ao Congresso de cada um dos Esta
dos, o que não chegou ã -um resultado aeflni-. 
tive, destacando-se~ nesta época, o trabalho 
de Ivo do Prado, 

Curiosos são alQuns dados colhidos da 
_ obra "Estudo sobre a origem histórica dos 

limites entre Sergipe e Bahia", elaborado por 
ordem do-Governador ~do ~-tado. da Bahia, 
Dr. José Gonçalves da Silva, Diretor da Bibliq
teca Pública e do Diretor do Arquivo J?.úblico, 
publicada em 1891._ Consigna-se ali a Ser
gipe uma superfície de 39.090 km2

, quando 
a área atual é de 21.059 km2! Tratando-se 
de publicação oficial. baiana, tais dados são 
sintOmáticos de qué "álguma expropriação 

-houve. _ -· . . 
Também a obra "C-:_ si1Atual", de&thur 

. Dias, constata aquela mesma extensão terri
-tori"alde39.Õ90-k1n2, ein SlJaediçãode 1904. 

Documentação dessé tiPo não falta, e coin
cidentes naquele aspecto: a. Encyclopedia 
Britann\ca, de 1911, e a Enddopedia Uni
versa.\ Ilustrada Europeo-Americana, publica
da em Madri, em 1927, o confirmãm. -

Assim sendo~ _não se .;~.dmite: a existência 
de erro de cálculo, -haja vista o grande desen
volvimento cartográfico já àquela época. 

Os doc_umentos ofic:ials trãtando do assun· 
to São copiosos e de ·absoluta consistência 

O fnterventoJ Federal, à época do Estado 
N-OVO, Major Augusto Maynard, em 11 de de

. zemi;!ro de 19;3 ~, _expediu cpn:espondência 
-- _a Var9_as, logo-após a vitóriã sobre os consti

tudorialistas, apeia ao Chefe do Gov!:!mO Pro
visório para que seja reexaminada a questão 

_____ Jelativa à limitaçãQ geográfica suJ d,e seu Es-
tado. Obse_r::ve-s~ um _trecho de .s.e.l..l, t.elegra-

-~· ... (Õ) iití9i0 entrou numa fase que 
não permite mais ao meu Estado a mesma 
pgsição _de ~xpectativa e de Judibrio .em 
@_e ~ste__ye coDdenado E9r mais de s~culo 
a mante:r_~se. Já hoje não são som:ente os 
sergpanos gue_aspiram volta à posse este 

____ ~~dQ}e~óriÕ: ü~~ma~ente sob _dorrií-
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nio Baía. As próprias populações _da zona 
contestada, comu_ngando mesmo_ pensa
mento seus irm_ãos de Sergipe, transmitem 
repetidas representações ao rneu Cavemo, 
contendo milhares de assinaturas, num 
pronunciamento sem reserY?~s, desassom
brado, pela incorporação· dos respectivos 
municípios à jurisdição deste Estado a que 
sentem pertencer por direito." 

No dia seguinte, veio a resposta de 
Vargas, animando os sergipanos para as "ne
cessárias providências" que ele havia deter
minado fossem tomadas. 

Numa inequívoca demonstração de altíssi
mo zelo, o· Major Maynard, dente dos incon~ 
venientes de se vir aplicar o uti possidetls, 
enviQU novo telegrama a Getúlio, alertando-o 
para isSo, _ . 

Foi a partir de então que se nomeou o 
General Villeroy como Delegado do Qoverno 
Federal para arbritar a peridência entre os 
dois Estados, por melo da audiência a seus 
respectivos representantes, cond_usãp por 
que até hoje aguarda, com o otimismo pró~ 
prio dos crentes na lei e na justiça, o nobre 
povo sergipano. 

Desde o trab-alho primário da Assembléia 
Nacional Constituínte, VerifiCado quando do 
funcionamento das_ StiDcomissões, tenho 
me valido de to_dos os expedientes regimen
tais para levar a cabo esta, dentre muitas 
de minhas lutas, a de maior acolhida entre 
os sergipanos, ã: que experimentou as maio
res derrotas. Por que ainda -espero? Em que 
ainda me fio? 

Se os ilustr:es Relatores não puderem, por 
qualquer razão, dar ouvidos às razões por 
mim apontadas em copiosos documentos 
de irrefutável qualidade, estou certo de que 
a autoridade máxima daquela Assembléia, 
o Plenário, estará sensível a este apelo do 
povo de Sergipe, longe das pressões e dos 
interes_ses secundários dos que até hoje igno
raram o processo. 

Em verdade, meus caros coestaduanos, 
desconfio de que jamais se houvesse anali
sado a farta documentação disponível no tex
to justificativo da emenda, em· suas várias 
fases de apresentação. 

J:: inconc_ebível que nenhum parecer hou
vesse tratado a matéria com a mesma çonsis·_~ 
tência, rom-ã mesma -p-rofundidade, com o 
mesmo zelo na qual foi gerada. 

Daí, minha cóhfiãnça no Plenário, conce
bida por força dos muitos conta tos que tenho 
tido com-os demais Constituintes, serisívels, 
desde já, às razões da emer:tda, em última 
instância as mesmas razões da gente sergi
pana. 

Meus caros aro_lgos, 
-- Não é essa, no entanto, a única bandeira 

que venho empunhando em prol de Sergipe 
e do Brasil, na Assembléia Nacional Cons
tituinte. 

N..é_a_ presente data, meu trabalho constitucio
nal, a1ém da participação contributiva nos deba
tes, por meio de pronunciamentos, apartes e inter
ferências, não apenas no Plenário, corno também 
nas diversas Comi_ssões- e, __ agora, na Comissão 
de Sistematização, tei'n me gratificado sobrema-

n_eira, pela incorporação de minhas idéias ao texto 
da futura Carta. 

Assim, na primeira fase, cori1ribuí .;;om 85 su
gestões, acrescid_as_de cinco emendas oferecidas 
aos SubstitutivoS -d_oi.Rclatore.S--das Subcomis

·soes. Já nas coml~s0e5 iemãticas, apresentei 
rriai.S ·12 emendaS-à() texto em elaboração. Poste
riormente, de posse da redação dada ao Antepro
jeto de ConstituiÇão, apr~sentei sete -emeridãs, 
que se acresce_ram de _m~is 73, na fase de Plená
rio. Isso tota1iza 242 sugestões e emendas inédi
-tas, como parte de minha contnbuição individual 
à futura Constituição brasileira. 
Jl~JJm modo gera1, todQ esse tra,ba1ho guarda 

profunda coerê-ncia_ com minha atuª-ção na Câ
mara dos Deputados. durante ~ quatro man
datos ali exercidos como representante do povo 
de Serg'ipe. 

Naquelas oportunidades, elegi, entre os teffias 
fundamentais, a existência de uma politica nacio
riãl dEi: saúde mais efiderité; Bati-me por uma polí
tica de_mográficà racional e estimuladora da pater
riidade responsável; pela soluçãO da questão ener
gética por meio do uso de fontes altemativ~ em 
substituição aos derivados do petróleo; por uma 
tegislação social mais a_çl_equada às nec.essidades 
-d_a população, em gera1, e dos trabalhadores, em 
p.3.rticular.- Admã de _tu.do.- lutei pelo aproveita
mento do potássio de Sergipe, dentre outros te
mas locais e regionais, visando sempre à superaw 
ção dos desniveis entre as regiões e entre as caw 
madas sociais. _ _ _ ~- __ 

Como representante de nosso Çstado na As
sembléia Nacional Constituinte, apresentei suges
tão Víséindci- a eliminar o voto de liderança, instru
mento preponderante para o desprestígio do Po
der Legislativo perante a opinião pública. Estimu· 
lador do absenteísmo, o voto de liderança como 
que desobriga o Parlamentar de estar presente 
ao Plenário e à djsq,1~_ãq dos tema~_ nacionais, 
por força da delegação conferida ao üc;ler de seu 
Partido. 

Em outra su_ge-St.ã~;-PrOpugnef Pãra ciue o Go
vernador_ c;le Estado.~. o Prefeito Municipal não 
perdessem seu mandato ca!;IO viessem a ocupar 
a função de Ministro de Estado,_ ey _exemplo do 
que Qcorre com os Deputados e Senadores. 

O nãowaproveitamento económico de grandes 
áreas preservadas, inundadas ou destinadas a 
obras públicas de porte nacional tem provocado 
o desinteresse de_ muitos municípios à preser
vaç5o do meio ambiente e do património coletivo, 
por tratar-se de encargo do Governo Federal, Nes
se aspecto, ofereci sugestão no sentido de se con
ced~rem incentivos_ tributários aos municípios 
.. ~-~jo$ térrltórioS e:idstãm grandes áreas de 
preservação ambienta], de tombamento histórico 
ou çle implantação_ de grandes infra-estrutura_s pú
blicas, em especial barragens e usinas de ener-
gia". -- ---

Outra sugestão visou a assegurar ao cidadão 
o din;iito à qualidade de vida e, à Nação, a integri
dade de seu patrimõnio natural. 
~ Q Prqá.Jçpql, o_Lt_niC<?.p~oj_eto de en_ergia a1tema· 

tiva realmente vitoriosq em todo o_ mundo, foi 
alvo de minhas preocupaçOes. Para sua Proteção, 
Orerea sugestao; p-era- qual ele é considerado de 
interesSe riad6m31. 

_por entender justa .e necessária a_ partidpação 
das_ organizaçôef? Qos professores_il.os Conselhos 
de Educação, apresentei sugestão dispondo tam-
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bém sobre a representação das divers_as regiões 
do País, dos diversos graus de ensino e do ni.agis
télio ofiéia1 e particular n..,queles Colegiados, em 
seus níveis federa1, estaduaJ e municipal. 

PrOcurei tambéffi sy:genr: que ·ma~ria de rele
w.mte intere~_se público e social não seja aprovada 
sem anterior cOrlsuJta ~o Poder Legislativo, como 
ocorre nas -modernas democradas, a exemplo 
da França. _ _ _ _ ___ _ 
_ De altíssimo alcance, outra sugestão objetivou 

reçpnheçer a crescente relevânci~L~conômica do 
trat>al.hq .9a mulh~r e sua im_E_C?rtâ!lcia para a ma~ 
nutenção de significativo número de famílias na 
sociedade brasileira._ Seu t_eo( possibjli~ não só 
à rnL!l_h~r. como também ao-homem, ser um pen
sionjstã_do outro, de CorifÕrmidade cOin sua parti
cip.3ção no orçam~nto familiàr. 

Sugeri também que a estabilidade do servidor 
públicO -estatutário se dê aqs _dois anqs __ ct_e_ efetivo" 
exercício, a bem doJunc:lonamen~o Pa flláquina 
técnico-administrativa, s~m as interrupções que, 
pnncipa1mente, os inícios de gestão acarretam. 

Preocupa~me a questão_relativa ao planejamen
to familiar. Sua faJt<:t_ocas(gn5;1_ urn número !!levado 
de partos ou produz gravidez em idade precoce 
ou avançacta, sem a necess_ária segurança para 
a mãe, para o_ filho ou para a estabilidade da 
própria família. Com_ o _intuito de ~J,I.Zir os erros 
de concepção, ofereci sugestão_obrigando o po
der PúbfiCo a orientar e prestar assistê-ncia para 
um _adequado planejamento familiar, garantindo, 
no entanto, o ·direito à livre decisão quanto ao . 
númerç ,e ao_ espãçamento entre os partos. 

9Utrg_sugestão e.ol):lprii:ende a!mplantaÇão, pe
lo Estado, de ações d~ atenção primária de saúde, 
com ênfase na . assistência integral_ a saú!=fe da 
muJher e da criança, entendida como_ educação 
sanitária, alimentação e nutrição ad~quadas, sa
neamento básico, assistênda m,a~mo-infantll e 
trat9-mento apropriado das doençªs mais f~eqüen-
tes. . . -

Na _áre_a___educacipnal, busquei_sugerir maior va· 
lOrização do prãfessor, em terffi,Os de exigências 
de formação e remuneração condigna, como mo
do d~_ se garantir o desenvo10mento sócio-eco
nômico e cultural do País, por meio do preparo 
básico do cidadão para a vida. 

A partir desse início, prezados coestadua
-nos, os pontos fundamentais de meu traba
lho na Constituinte podem ser resumidos no 
seguinte elenco: valorização do trabalho; li
berdade de iniciativa;_ função social da pro
priedade; cc-gestão na empresa; harmonia 
entre. as categorias sociais de pfodução; ple
no emprego; redução das desigualdades so-

- ciais e regionais; fortaledmento_ da empresa 
nacional; estímulo- ã~ techologiàs inovadas; 
defesa da federação e_a _autonomia muni
cipal; direitos- e gai"antias dos cidadãos, da 
comunidade e participação popular; orça
mento e finanças; agentes públicos; ordem 
econâmica e social; reforma tributária; recu
peração das prerrogativas do Poder Legis
lativo; melhore~ condições de saúde _e edu
cação. 

Trata-se, pois, de uma linha-mestra desti
nada a reçobrar _a noção de cidadania e de 
nação, com ênfase ria plena liberdade de ini
dativa quer seja indiVidual ou coletivamente 
tomada. 
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Tanto isso é fato, que as Emendas poste
riores, agregadas às mencionada_s sugestões, 
procuraram seguir o fio condutor, em conscrc 
nância com as modificações que se vinham 
operando nas sucessivas versões do texto 
oonstitucional em formação. 

Destaco a emenda de defesa dos qireitos 
do consumidor de bens industrializados e_ a 
conseqüeiite obrigação-do fabricante em 
bem informar e em oferece_r seu produto em 
harmonia com o interesse de quem compra. 
Com isso, estiinilla-se a criatividade tecnoló
gica, pelo crescimento das exigêndas popu
lares~ graças ao poder da cons_c_ienti~ção. 

Essa emenda, corilo aS demais, estriba-se 
no desejo maior de nosso povo, ao buscar 
identificar-se com a reaJid.ad~_ d~ nossa Na· 
ção, com os anseios populares, com as aspi
rações do Fed~ralismo, com a prQmoção da 
justiÇa social. -

Merecem referência especial três outras 
emendas, pela receptividade que obtiveram. 

À primeira diz respeito à i~nção do impos~ 
to de renda sobre proventos e pensões, anti~ 
ga aspiração de aposentados e pensionistas, 
que se preza como medida de justiça fiscal 
para com os seNidores e dependentes. 

A segunda busca padronizar os currículos 
dos cursos superiores de graduação para to
do o Terrftório Nacional. (sso ~a e(iminar 
uma série de inconvenient~s. principalmente 
nos casos de transferência de alunos. 
· A terceira, igualmente reparadora~ prevê 
que após cada cinco anos de ininterrupto 
exercício, será concedida_~o servidor licença~ 
prêmio de três meses, como reconhecimen~ 
to pela assiduidade e probidade no trabalho. 
A emenda faculta a_ conver.são de trinta dias 
da licença em vantagem pecuniária ou sua 
contagem em dobro, para aposentadoria, ca
so não tenha sido gozada. 

Espero que, no ·decurso dos trabalhos efe
tivos da Assembléia Nacional Constituinte, 
possa eu marcar meu desempenho pela bUS" 
ca constante e criteriosa que leve ao pleno 
atendimento de reform&S que considero es
senciais ao País, aos planos federal, estadual 
e municipal. 

No campo fiscal, venho advogando uma 
refonna tributária eqüânime e abrangente, 
com o objetivo precípuo de libertar os Municí
pios da situação de penúria em que vivem, 
esbarrando nas portas do Exe_cutivo Federal 
e Estadual em busca dos recursos que eles 
próprios, no ma!s das vezes, geraram, Por 
outro lado, a justeza desse procedimento ten· 
ta eliminar a espoliação por que passam as 
comunidades, pela dependência de escritó
rios de assessoramento e de con~u1toria, or
ganizados, a peso de ouro, para desburo
cratizar a máquina administrativa e liberar os 
recursos. 

Outro ponto decorrente é a necessidade 
de um interesse permanente pela eliminação 
da desigualdade sócio-econômk:a do Nor
deste em relação, especialmente, ao Centro
Sul brasileiro. é: imprescindível c~na)izafem
se para nossa Região empreendimentos in
dustriais que viabilizem não apenas receitas 
tributárias, mas uma maior mobilização de 
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mão-de-obra, pela descentralização dos pa
Ios econômicos:-

Como pies1dencialista, tenho defendido _a 
manutenção de_sse .sisteina -=ae Goveriló1- o -
maís adequado ao sentimento ilãcíoflal e o 
rTia!S consentâneo' cOm aS aSpirações da so
~i.edà:áê ·?_e -el~er diretamente seus gover
nantes. 

- A par de· tOdas essas incursões, -tão car.as 
ao povo, aos Municípios, ao EstaaO de Sergi
pe, à Nação, nenhuma outra mereceu mais 
atenção, afora aquela q_ue me trouxe para 
falar-lhes com o corã.Ção esclarecido pelos 
imutávels-deSíQiliOs que a i-2ilâo favorece. 

/YJ cãb_O--:-de--minha: inte[Veriçãq nesta mag
-itifiCa festa· convo"cadél pelo Centro Sergipano 
para Comemoràfmosa em"anctJ)açâo política 
de Sergipe, há 69 anos aqui relembrada; em 
associação à alegria d~_ nosso povo, não pos
so deiXar de retomar àquele tema ínlcíal, cujo 

a-Catamento vem consolidar de formo;~. irrever-
sível tal Emancipação. · 

Não posso deixar passarem despercebidas 
as- rnOtivaçôes de meus pronunciamentos 
perante a Assembféia_Nacional Constituinte, 
a fazerem coro com ffiinhas ponderações 
individuais juilto a meus pares, em busca 
do necessário apoio à reivindicação de nosso 
Estado: a recuperação da área expropriada 
que, por direito, lhe peitence. 

Foram oitó discursos "entrerheãdos por 
apartes vigorosos, muitos a favor, outros con
tra, mas que auxiliavam o raciocínio e reco
bravam o ânimo p·ara dar seqüência à C!'l!lli
i:lhada. 

Foram quase trinta páginas do Diário da 
Assembléia Nacional Constituinte hauridas 
no mais puro sentimentO serQipano, muna 
constataç:ão lúcida, sedirn_entada por do.cu· 
ment8ção histórico:gêOQrãfiCa- iffibatível, de 
que a retomada dos três mil qui1ômetros qua
drados é mais que um simples desejo: trata
~ de Urriã ·questão de justiça.-

---- Foram énuridados periódicos acerca da 
hístófía--de nosso Estado, num testemunho 
dado pelos próprios Anais daquela Assem
Qiéia a nqssos descendentes, acerca da devo
taç~o do povo de Sergipe, Por seu represen- -
tante-, a seu Estado Natal. 

Permito-me incorporar a este modest.o 
proilúftciatnento trecho de um tele_grama en
dereçado pelo Padre Artur Alfredo Passos ao 
Cfiefeâõ Governo Provisório, em 1"2-11-33: 

. -~:Se_ri}lpe vai ficar, aJinãl, territorialmente, 
pequenino como estava, porém, creia V. 

___ l;x' qUe ínfinltamente engraridecido. Saiba 
.- __ .V Ex! que, de geração em geração, protes

taremos. Não podemos, nã_o queremos, 
não devemos nos submeter às conveniên· 

_ ~ias de ocasião: S~rgipê é brioSo e é orgu-
lhoso dos seUs direitos provados." · 

____ A luta é histórica, prezados amigos, e ne
cessita de ser reparada, em última instância, 
pela decisão irrecorrível do Plenário, após um 
séculO éfe injustiça cometido contra Sergipe. 
O apelonã6_fSó meu,_ a luta não é apenas 

-âó autor da propositura. "Era é; sem sombra 
de dúVl:dã., de todos os serg[pa.nos, indepen
dentemente_ de credo religioSo, partidário ou 

-posfÇ&o SOCiát. Trata-se de uma luta vitoriosa, 
por sintetizar a garra com -que Sergipe se 
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apega a suas raízes, sejam elas culturais, polí
ticas ou históricas, como a que hoje se trava 
~o palco: da m~is _I~_gítima representação da 
vontade l)acion91: a Assenlbléia Constituinte, 
livre e soberana para decidir acerca da nova 
realidade jurídica de nosso País. 

Muito obrigado a todos. 
Rio de Janeiro,. 17 de outubro de 1987. 

-SenadOr -Franclso ROllé.mhei'g." 
A luta do Senador Rollemberg e dos ~ompa

nheiros da representação sergipana insere-se co
mo uma das maiores missões designadas pelo 
povo de Sergipe a seus delegados na Constituinte, 
em-nome da retomada histórica, fundada na mais 
SÓlida base juridica. de recomposição de seu terri
tório. 

Estamos todos confiantes de que o papel a 
ser desempenhado pelos ilustres Constituintes, 
quando do processo de votação, será de reconhe
cimento, não só por parte do augusto plenário 
da Comissão de Sistematização como té)_mbé_m 
da Assembléia, quando forem chamados a opinar. 

Era o que tinha_a di!er, Sr, Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Mauricio Corréa. 

O SR. MAURiCIO CORJreA (PDT - DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Agrava-se a cada dia a situação econômica do 
País. Os resultados de medidas precipitadas e elei
toreiras, a partir da adoção do Plano Cruzado, 
estão aí a desafiar a argúcia dos nossos melhores 
analista·s e a atormentar o dia~a-dia de mi1hões 
de brasileiros. 

O quadro atual, já o admitiu o próprio Presi
dent~ da República, é grave. Os índices de desem
prego continuam alarmantes, a inflação _dá sinais 
de recrudescimento e ameaça saltar para a casa 
de dois dígitos. 

Não bastasse isso, os dados estatísticos, de enti
dades com credibilidade incontestável, são assus
ta,_dQre_s._Segundo o Conselho_ de Desenvolvimen
to do Comércio, do Ministério da Indústria e do 
Comércio, de janeiro a agosto deste ano, as ven
das do comércio_vareJista registraram Uma queda 
real de 11% em igual periodo em 1986. D.e ªCOfdo 
com os dados levantados em 15 capitais, todqs 
os segmentos do_comércio apresentaram quedas 
<:onsideráveis, sendo o Distrito Federal a unidade 
da Federação que teve o maior índice negativo, 
da ordem de 21,2%! -

A propósito, o presidente da Confederação Na
cional dos Diretoi"es Lojistas, Milton Reis, prevê 
que fecharemos o ano com uma queda nas ven
das da ordem de 25% e afirma que "a coisa pode 
piorar, a inflação está subindo, o arrocho salarial 
continua e as vendas dependem do bolso do tra-
balhador", _ _ _ _ -

Eis aí, SrS. Senadores, o ponto crucial da ques~ 
tão nesse momento: o poder de compra do brasi
leiro. O trabalhador assalariado, em todas as cate
gorias profissionais, reclama com razão das medi
das governamentais. Antes, os defensores do Go
verno alegavam falta de compreensão e de patrio
tismo das líderanças sindicais; agora, no entanto, 
não se trata mais de responder à justa ira dos 
sindícalistaS; muito pior, o que temos em mãos 
são os números frios de uma realidade triste e 
difícil: falta diriheiro para comprar! 
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Apesar disso, porém, o Governo permanece 
insensivel aos redamos ºª---dasse trabalhadora, 
e vai além da insensibilidade. Chega à insensatez. 
Não atende às reivíndiçà.Ções de aumento salarial 
e ainda pune. É, por exemplo, O ·caso dos empre~ 
gados da Caixa Económica Federal. 

Recebi, ontem, Srs. Senadores~- uin documento 
da Federação Nacional d<~s Associações Econo-
miárias (FENAE),"-nõ qual relata o processo de 
punição do qual estão sendo vítimas os líderes 
do movimento grevista de 24, 25 e 28 de setem~ 
bro ültimo. 

Segundo a FENN;.~ por seu Presidente Sérgio 
Nunes da_ Silva, ''as punições chegaram a atingir 
as raias da irracionalidade, tendo em vista que 
os empregados da CEF foram sumariamente_ sus~ 
pensos por trinta dias conb'arfahdo o Regulamen~ 
to de Pessoal da CEF e_ o _Enu_n_ciado no 77, da 
Súmula do Colend_o Tribunal Superior do Traba~ 
lho". 

Ainda pelo relato da FENAE, a Polícia Federal 
abriu inquérito contra os empregados, tendo, na 
cidade de Teresina, no Piauí, a Superintendência 
da Polfda Federal identificado todos os ernprew 
gados que compareceram para prestar depoi~ 
mentol 

O resultado dessa violência contra uma reivindi~ 
cação pacífica e justa é a punição de, pelo merlos, 
sessenta e seis empregados em vários Estados.-

Por essa razão, Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
para pedir à liderança dos partidos da Aliança 
Democrática_ e, pai'UcLilarmente, ao PMDB para 
que tomem providências no sentido do arquiva~ 
menta dos processos instaurados contra empre
gados da Caixa Eccinômk:a Federai-bem como 
a anulação das punições determinªdas pela pró
pria Direção da Caixa. 

O Governo, ao que parece, não sabe como 
sair da crise em que se meteu e, -portanto, não 
é correto adotar punições contra_aquelas pessoas 
que não passam de vítimas de sua política econó
mica desastrada. Daf esperarmos a ação rápida 
dos líderes do PMDB e do PFL. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Mais uma ve~ dirijo-me a esta Casa -para home
nagear, pela sua data magna, a figura do Professor 
- o profissional dedicado e amigo, ·esforÇãdo 
e desprendido, o companheiro fiel dos passos 
iniciais das vidas de tantas gerações de brasileiros. 

Sabemos que muito vem sendo dito, através 
dos tempos, sobre o valor dos que se dedicam 
à tarefa, espinhosa e ingrata, de moldar o cidadão, 
de transmitir ao homem de amanhã o conheci
mento do hoje. .. _ _ 

Mas sabemos também, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, que muito pouco tem sido realizado, no 
correr dos anos, para compensar, de maneira jus
ta, o exaustivo trabalho dos que labutam, ardua· 
mente, nas salas de auJa de nosso País. 

Nos dias atuais, como há dezenas de anos, 
os professores vivem de ideais e de esperança 
-esperança enterrada, a cada geração, à mar
gem dos estreitos caminhos trilhado_s pelos heróis 
da educação brasileira. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seção 11} 

Já dizia Rui Barbosa que "uma reforma radical 
do ensiOQ público_ê_ a primeira de todas as neces· 
sidades da Pátria, amesquinhada pelo desprezo 
da cultura cientifiç_a e_ pela _insigne deseducação 
do povo". E hoje, quase uma centena de anos 
depois, encontramo-nos ainda sem as soluções 
para- um problema que fere, nas bases, o futuro 
d~_ng~a Nação. _ -~ 

Na qualidade_ de Presidente da Campanha Na
çi_pJlal de_Es(;olas Qa C.omunid_ade,_preocupo-me 
c_oo:)_o abandono a qu.e têm sido_ relegados_ os 
ideais de @11toS que, geração _após geração, vêm 
clamando por uma política educacional mais jus
ta, que vise a proporcionar edUCãção acessível 
a todas as classes sociais, que impeça, através 
de uma e{etiva democratização, qualquer espécie 
de _diScr:irninaçâo. 
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programa modema de ensino. Mas cuidemos, 
açima_ de_tudo, para que o material humano, con
substanciado no professor, seja valorizado,- ele 
que é a "mola propulsora-do sistema edu._cacional 
e o instrumento 

7
_Qo _saber: ele que é o veículo 

transmissor dos valores morais e intelectuais que 
coo$troem o ~~rdadeiro cidadão, : _- __ . -~ __ 

Era o que tinha a_ dizE!r. Sr, P~;esidente. __ (Muito 
beffi!) · ·-- · 

O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) - Con· 
cedo ·a pàlavra ao nobre Senador Mauro Bene
vides. 

-O.SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. SenaQores: _ -., , ___ _ _ _ _ -. 

-A extinção, por decreto-lei, do Instituto N~cional 
de Colon.@ç_~o e Reforma Agrária (lnçré!) tem sus~ 
citado justificada reação em to_do __ Q.. País, com 
manifestação. pública de seus servidores, numa 
exteriorlza_ção de protesto _que objetiva obter do 
Governo um reexame da importante matéria. 

Ontem mesmo, _no plenário da Assem~léia Na
cion~I_ Çohstituínt~ por mim preSjdiaa. tiv~am 
acesso dezenas de funcionárlos daquela autarquia 
especial, que pretenderam levar a senadOres e 
deputados o seu incorformismo diante da drástica 
medida, confirmada à noite pelo próprio Ministro 

E preocupa-me, também, a situação do profes
sor brasile_iro, que comemora em 15.de outubro 
o s_eu dia, aquele homem, ou aquela mulher, a 
quem todos nÓ$ tanto devemos de gratidão, pelo 
muito que fiZeram ao nos abrir os caminhoS do 
sab_er_, da civi.lizaç_áo e da cidadania, É preciso 
ressaltar que educar é mais,_ é muito mais do 
que apenas ensinar. Há quatro séculos já havia 
dito -~ntaigne, em un ensaio sobre Instrução das 
c_ri_a_n_ça&, que "não_ é- uma alma que se forma, 
nem um corpo: é um homem; não se deve separá
los". E é ao professo[ que compete ministrar co
nhecimentos, mas tam_bém verdadeiramente 
ectuc~r. fazendo dE'!sabrOchar a flor apena~ esbo
çada, moldando a roassa informe dos que, ano 
a ano, sentam-se à sua frente, nos bancos es_cola
res. É a eie - cio professor - que está entregue _ 
o .§fcargo de unir o corpo, a alma e a mente 
de quem conduzirá, no futuro, os destinos do 
homem brasileiro. 

-Jádei'Baibalho: -. _ · 

Anós,_ÇonStituintes dé hOje, eStá reServada a 
histórica tarefa. de mudar os rumos do ensino 
em nos~_Pátri----ª· Ma~. para alcançarmos tal obje
tivo, necessário se torna que valorizemos aquele 
que é o principal instrumento da educação, 

"A melhor educação é a_quela que consegue 
tr9nsmiti_r. de uma geração a outra, ma_ior soma 
de _experiência e de sabedoria'~ ... dtss_e Joaquim 
Nabuco. E _como-~ possível, Srs. Senadores, para 
o educador de nossos dias, crescer em sabedoria 
e _em experiência, adquirir os subsídios que deve
ria transmitir aos seus discfpuios, se precísa des
dobrar-se, em todas as horas do dia, apenas visan~ 
do à sua subsistência? 

P-ela data magna do professor saúdo os mestres 
abnegados que plantam, no anonimato, as se
mentes que frutificarão no futuro. E conclamo 
meus pares para que, unidos, lutemos pela me
lhoria de condições da categoria proºssional do 
Magistério, no que tange, não só aoS SeUS direitos 
em salários e benefícios, mas também ao aprimo
ramento de seus conhecimentos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitos prom
tem muito e poucos concedem alguma coisa do 
rrtUtto que prometeram. Já é tempo de termi
narmos éom as vãs promessas e de inlciarrilos 
os atas que efetivamente melhorarão a~ çondi
ções de vida da esquecida classe dos professores. 

Pelo que deram_ a n6s no passado, pelo que 
hOje dão aos nossos filhos, pelo que darão a_ nos
sos netos no futuro, muito deve:mos aos mestres 
brasileiros. Cuidemos, Sr.-Presidimte e Srs. SÊma
dores, para que escolas sejam Construídas, para 
que. as equipemos com o necessário para um 

I . 
' 

No Cea_rá, iguci!mente, a insatisfação ganhou 
largos espaços na imprensa- local, sendo divul
gada, com merecido destaque, a seguinte "Nota 
ao_ Público", de responsabilidade da Associação 
dos Servidores do Incra: -

ASSOOAÇÃO DOS 
SERVIDORES DO INCRA 

Nota ao PúbUc:o 

Oima de verdadeira apreensão estão pas
sando os servidores do Incra e os trabalha
dores rurais com a notída veiculada pela im: 
prens_a falada, escrita _e televisada de todo 
País~ d.e que referido órgão estaria prestes 
a ser extinto. _ 

Considera-se profundamen~ lamentável a 
concretização dessa idéia, cujo c;<;~ráter anti· 
democrático indo de encontro aos interesses 
e direitos mais sublimes, não só do traba· 
lhador rural como de todos os seguimentos 
da sociedade, negando, aos que trabalham 
no tampo o direito _d~ dignidade à cidadania 
como pessoa humana e sua conseqüênte 

.. inserção_navida soc_ial~-~os. que haPitaJ:n nas 
cidades os reflexos dessa medida far-se-ão 
sentir na compressão salarial atrayés d<l_me
nor oferta de alimentos__, .desde-o pot~to de 
vista da qualidade, quanto à quantidade, con· 
trib.uindo cada vez. mais para elevação dos 
preços _desses gêneros_.basilares e f~nda
_mentais para a sobrevivência humana. OUtro 
grave reflexo será sobre o êxodo rural, contri· 
buindo para a inclhação_dª_$_ cidades, aumen
to C:to índice de desemprego, da margina~ 
_lização e da violência urbana. 

Conterrâneos, não podemos deixar que is
so ~~nteça a9 nosso povo já tão sacrificado 
e de$nutrido. Vamosiutar para que os latifun

-- _cli.inoS nãO venham -~,JlOS __ ímpõr mais estes 
sofrimentos em prOfda deres-a de inte~sses 
meramente especulativos de suas terras. 



Outubro de 1987 DIÁRIO DO CONG~SO NACIONAL (Seção 11) 
-- ~---- ----· -- "< ------"- -· -- -~ - • - •• _ __,_ ___ _ 

Para que isso não aconteça, nossa luta de
verá ser em prol da: 

- Não extinção do Incra; 
- Cumprimerito das metas propostas no 

Plano Nacional de Reforma Agrária; -
- DesaprOpriação dos latifl!:ndío_s e ini.e~ 

diata distribuição aos Sem Terra. 
Fortaleza,21 de outubro de 1987.0SSer-

vldores do Incra. - -

Sr. Presidente. .Sr.s. Seoa.dores, 
Ao trazer a palpitante questão ao conhecimento 

do Senado Federal desejo apelar para o Presi
dente José Samey e o Titular do MIRAD, no sen
tido de que _sustem a vigência do decreto-lei refe
renciado, repensando a medida, de forma a res
guardar a existência do Incra. que, desde 1971, 
tem oferecido positiva contribuição aO desenvol
vimento agrário do Pals. 

Com a solidariedade, também, dos trabalha
dores rurais, os funcionários da mencionada au
tarquia confiam em que o chefe da NaÇãO prorna-. 
yerá uma revisão do ato agora formalmente anun
·ciado, revogando a extinção inserida no respectivo 
decreto--lei. 

Funcionando, ininterruptamente há mais de 15 
anos, a preservação do Incra passou a representar, 
sem dúvida, uma reafirmação_ dos propósitos do 
atual Governo de conduzir para rumos mais segu
ros e acelerados o problema da reforma agrária 
no Território Nacional. _ 

Fica, pois, o nosso veemente apelo ao Presi
dente da República e ao Ministro Já.der Barbalho, 
para que revejam a decisão ontem ª-mplamente 
registrada nos órgãos de comunicação social do_ 
País. _ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) -A Presi
dência COnvoca sessão extraordinária a realilãf-Se 
terça-feira, dia 27, às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação_, em turno _único, do_Projeto de Res_olu
ção n~ .159, de 1987,_ de autoria c;ia Comis_s~ 
Diretora, que altera dispositivos da Resolução n~ 
73, de 1984, do Senado Féc;te(al._e_ d~ outras provi-
dências, tendo_ _ . 

PARECER PROFERIDO EM PLENÁRIO, FAVO
RÁVEL, com emenda que apresenta. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto d.e.Resoh~
ção no 179,__ de 1987, que altera a -~&Oiução n~ 
2.64, de 22 de setembro de 1986, terido_ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlenáriO:. 

-3-. 

Votação, em_tumo único, do Projeto d~ Resol4.~ 
ção n9 180, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cutabâ, Es:taclo_do_ Ma__to _ _Qr_~ a_ 
contratar operação de crédito no Valo( QJrre:spon~ 
dente, em cruzados, a 83._740._00 Obrigaçéle_s_ dç. 
Tesouro Nacional (OTN), terido 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em -P!iriáii0. 
-4-

Votação, em t1:1m0 único, do Proj~to de Re~olu
ção n' 181, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do CflãpéU, Estado da Bahia, 

a cont:J:"atar operação de crédito no v~lor de Cz$ 
14.528.8-00,00 (C[uéitciiZe inilhões, quinhentos e 
vinte e oitO niil e oitocentos c;rw:ados),_tendo. __ 

PARECER FAV~VEL. pr~~~rldo erri Plenário. 

-5-

Votação, em turno ÚnicO-•. dO PrOJe~ .. d.~ R.e$9lu
ção n\> 182, de 1987, que autoriza a_P!'Elfeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahla, 
a_con~atar operação de crédito no valor de_Cz$ 
35.700.000~00_{trintª e <;_in_ç9_i:rnlf5®s e ~tecen
tos mil cruzados),tenc;l,a. _ -~- __ __ ::._--

PARECER FAVORÁVEL,-proferido em Plenário. 

_:_,.6-c 

Votação, em tumo·ú-iliCõ~dOPiOJeto-âe Resolu~ 
ção nç 11?3,_ -de 19??. qu~ autoriza a Prefeitura 
Municipal de T efé, Estado dO- AmaZolias, ã. _Con
tratar operação de crédito no _ _yal_çll:: correspon
dente, em cruzados, a 34.853,81 Obrigações do 
Tesourd Nacional (OTN), tendo _ _, __ 

PARECER FAVQRÁYEb_p~~ei_!_d~ ~~-Plenária: 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto d~ Res0lu7 

ção no 184, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Birigüi, Estado de São Paulo, a con~ 
tratar operação de crédito no valor correspodente, 
em cruzados, a 466.000;00 Obrigações doTesou~ 
ro Nacional (OTN), tendo -

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-8-
-votaçâo; em turno· único, do Projeto âe Resolü~ 

ção--ii9- 1"85;- de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municípal de São Miguel do O~te, Estado de 
Sãnta Cataririà, à-cOntratar operação de crédito 
rii:iVãlor de: Ci-"$"97.745.900,00 (noventa e sete 
m:nn&s, seteCentOs e-(fuaierita_ e cinco inlre nove. 
centos cruzados), tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em-Plenário. 

-~----·-~=9-

Votação, ~m turno _C!__riic:o,_ do prqj,eto_ de Re&olu
ção rr.' 186, de 1987. que autoriza a PrefeitUra 
Municipal de habuna~ EStacio da Bahi~, a contr~l:pr 
operação" de_c_réd_lto llQ y_alo_r de. cz:f 
43.586.400,00 (quarenta e três milhões, quinhen~ 
tóS e oitenta e seis mil e quatrocentos cruzadol?). _ 
tendo __ 

PARECERF'AVORÁ VI;[,., Proferido em_PJenário. 

-10-

-Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolu-
ção_ n_<?-187, de 1Q&OZ. que autoriza a Prêfeitura 
Municipal de ltabuna, Estado da Bahia, a contratar 
operaçãO dê crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 250.000,00--0brigações do Tesouro-_ 
Nacional (OTN); tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-11-

VaUi"ÇãO,'"em turiioliniéô:· ao Proj~t"q"cte ResqJU~ . 
ção. no 1.86, de 1987, que autoriza ã PiefeitUra
Municipal de ltabuna, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no ~alor correspondent~. em 
cruzados. a 3QO.QOO~OO Qb•Jga,ções do Te~Q4rp 
Nacional (OTN), tendo -' - -

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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- Votação, e_m tu.rno __ úniCQ, do Requerimento n• 
104, de 1987,_d~ autoria do Senador Francisco 
RoUemberg, solicitando, nos termos do: art, _367 
do Regimento Interno, o desarquivamentO do Pro
jet() di Leíâo -Senado.n_o. J 82, de 1985, de autoria_ 
do Senador Vrrgilio -TáVora, que altera o caput 
do art. 3? da Lei no 7.025, de 8 de setembro de 
!982. 

~13-

-- Votação, _em turno único, do Requerimento n• 
122, de 1987, de autoria do Senador Mauro Bene
vides, solicitando, nos termos do art, 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do_Sénado n9 147, de 1984, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que atribui às Secre~ 
tarias de Agricultura dos Estados, T errit6rios e 
Distrito Federal a competência exclusiva para fiXar 
as quotas de farelo_ de trigo, soja e arroz qu~ de
vam caber a cada produtor rural. 

-14-

---'- VCiãÇão, em tuino úni~o. do Requerimento n~ 
I5ó, de -198/, àe autoria do Senador Affonso Ca~ 
~~rgo, .soliêitàndo_, nos termos do art. 367 de 
~gimento InternO, o desarquivamenio do-Projeto 
dé Lei ao senado no 14, de 1986,_ de sua autoria, 
alterai-;do dispOsitivOs da Lei no 5_.10"8~ de 21 de 
setembro de 1986, que instituiu o Código Nado~ 
nal de Trânsito. 

-15--

Diseys~ão,_ em _turno único,_ do Projeto de Lei 
da Câmaril n~ 2_16, de 1985_ (n9 2.929/83, na_ Casa 
de _origerp), que altera a redação da Lei no 6.251, 
de 8 de_ o_utybro _çie 1975,_ que "institui norrn;as 
gerais Sobre. desportos". (Dépendendo de pare
Ceres das Comissões _de Edu_ç,a_ção e. Cult~r~ •. e 
de Co~tu~ão e Justiça.) · ' 

-16-

Discussão, em_ turnQ único, do Projet_o de Lei 
da Câmara no 25,_ de 1987 (n" 22/87_,_ na.. Casa 
d~. origem), _c!.~ iniç_iativa do Senhor Presidente 
da República, que altera o Decreto-Lei no 1.370, 
de 9 de dezernbro .. de 1974, que dispõe sobre 
a tributação dos rendimentos auferidos por ga_rim· 
peiros rné)triçWados e dâ outras providênci~. (De-
pendendo de_ Parecer.) - -

-17-

DísCuSSãO;·em tumQ_"ú,r:Uco, 99 E_rpjeto de L~i 
da Câmara n;> 39.__ de 1987 (n" 161/87, na ·casa 
de~orig_e_m), que altera_ o arl 4~ da -Lei--n9 7 .562, 
de 1gdedezembrode: 19136,que inclui a categoria 
funcional de lnspetor -de segurança JUdiCiária _ _no 
GrupCÍ-AtiVidadeS· de _Apoio Judiciário dO quadro 
_Qeiinanente da Secretaria do _Tdbunal Fedgral Çe 
Re<:ur'.SO_s:e dcLoutras providências. (Dependendo 
c§p~r~er.) 

-18-

-_oi5CUS5a6,--em tUFiiO 6nicõ;dp"Pf9Jeto de De
crf?t9-~9"ísfatiVõ 111".3f, C:le 19~.5 -(rlojl_I/ª?' IJa 
Câinara doS DeputadoS), (Jue aptova, com reser
vaS, os textOs-da- ConVenção Internacional de_ 
1'973;--j:iara prevenÇão-era \:>01uição causada por 
navios, coricluída em Londres, a 2 de novembro 



·-•. 

de 1973, e do Protocolo -de 1978 relativo à Con
venção Inter:na.donal para a prevenção da polui
ção causada por navios, concluido a 17 de feve
reiro de 1978, em Londr~s. (Dependendo de pare
cer.) 

-19-

Disc.ussão, em turno único, do Projeto_ de De
creto Legislativo n~ 32; de 1985 (n~ 107!85, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
Convenção das Nações sobre o Direito do Mar, 
concluído em Montegobay, Jamaica, em 1 O de 
dezembro de 1982. (Dependendo de parecer.) 

-20-

Discussão, em primeir-o turno, do Projeto de 
Lei da Câmara_n• 34, d~ 1987 (n? 126/87, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a reestiutu
ração da Justiça Federal_de primeira instância 
e dá outras providêndas. (Dependendo de pare
cer.) 

-21-

Dis_çussão, em primeiro_ turoo, _do Projeto de 
Lei do Senado n" 73, de 1986, de -~\rtorla do Sena~ 
dor Josê Fragelli e outros Senho(e_s _ _Senadores, 
que _altera a redação dos.artigos 18, 27, 33 _e 
34 da Lei n" 5.197, de 3 de Janeiro 4e. J9_67. 
de Proteção à fauna,-e dá ou,tras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

-22-

0ficio n'~ S/43, de 19,97 (n~ 33/87, na origem), 
relativo à proposta para que seja autorizado o 
Governa do Estado de São Pau,io a contratar em
préstimo externo no valor de ÕS$_174;ooo,ooo.oo 
(cento e setenta e quatro_mühões de dólares nor
te-americanos). (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho)- Está 
encerrada a sessáo. 

(Levanta-se a sessão às 1.3 horas e 15mí~ 
nutos) 

DISCURSO PRO/'IUNCIADO PELO "SR. 
ALMIR GABRIEL NA SESSÃO DE 19-10-87 
E Q(JE, ENTREQUF À REVISÃO DO ORA· 
DOR, SERIA PUBliCADO POSTERfORJIIEN. 
TE. 

O SR. AI.MIR GABRIEL (PMDB - PA.) -
Sr. Presidente, Srs. Senado(es, a 18 de outubro, 
transcorreu o Dia do Méç:tico. Sobre esse profis
sional, ao longo dos anos, a sociedade t~ _CO(J.-
cepções bastante cüfe.re_ntes.~. . __ _- --

No inicio da_o~_Er~;~., ;:1 -1>odedade çqhcebia 
o médico como um misSionáJio, e por isso mes
mo ligado à condição mística. Posteriormente, 
com a nova fase de orgãnizaçàO da ·economia 
e.com a aquisição dos conheçicnemos ç:jenti[l.CÇs, 
ele foi encarado como um profissional liberaL Re~. 
centemente, ao lado dos conhecimentos cientí
ficos,_ dele é exigido conhecimento tecnol6glcÓ 
especial. No Brasil, ao inYés de manter o seu sta.
tus, ele foi progressivamente proletarizado. Hoje 
a nossa sodedade a:;pira a ter do médico a me:s
ma postura missionária que tiriha há IDu_ito_s anOs, 
exigindo dele, também o conhecimento ~ientífic;p 
e o conhecimento te~nol6gie.o, se·m se aperceber 
de_ que este _profissional para a sua _sobre.vlvênda 
:,.:.Jequada, tem neces_sld~_de ik._ç_ot}díçõeS: ç~pa
zt -:. de garantir o conhecim~nto, o saber, a habili-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~e_,a,o ll) 

qide_"e, Sobretudo,-~ tranqüilidiide que inspire 
confiança ao doente e à família, condições e&Sas 
fundamentais na relação m~dk_o/paciente. __ 

A situaçã.o deste profissional no Brasü, hoje, 
CQmo líder da equipe de saúde, é das mais dramá
ticas. Infelizmente, o que se tem difundido, não 

- revaa Os SUcessos, Os avanços e tudo que ac:on
tece de favorável em relação à profissão. Cada 
um verifica, e divulga o que é insucesso. Não 
se vê _a quantidade de partos felizes que aconte
cem; nã·o se vê a quantidade de cirurgias bem-su
cedi,das; n~o se vê a quantidade de tratamentos 
adequados realiZados masse -Vê, Sisterilaticarnen~ 
te. aquilo que é erro. Longe de nós a i_déia de 
defender o indevido longe de n6s defender a falha. 

Mas o_ que queremos ressaltaf aqui, perante 
este S.ellado da República, é exatamente o fato 
gr~e gue está sendo vivido pela Saúde_ brasileira. 
SoriíoS, lióje, um dos países que dão ao setor 
menor quantidade de recursos no mundo. 

Um levantamento realizado pela a Organização 
Mundial de_$aúde há anos revelou que de 157.· 
países o Brasil era o centésimo qüinquagésimo' 

- em orçamento destinado ao setor. Comparando 
o Produto Interno Bruto - PIB vamos verificar 
que o Pals, há mais ou menos dez anos, destinava 
à saúc;!e 3,6% do seu Produto Intemo Bruto; dos 
quais 02% do Governo Federal; 0.4% dos gover
nos estaduais, 0.2% dos governos municipais e 
2.8% da contribuição do trabalhador. Esta situa
ção, nestes últimos 5 anos, piorou; posto que, 
ao. invéS de termos 3.6% temos somente 

·1.7%11.8%. 
Um dos dados que cÕnsidero de substancial 

importância é o seguinte: enquanto nos jactamos 
de que o nosso Produto Interno Bruto é hoje o 
oitavo do mundo e atinge 260 bilhões de dólares, 
o primeiro é_ o _dos EstadOs Unidos, que chega 
a 3,8 trühões de dólares. Enquanto os Estados 
tloldos gastam 1 O% do seu Pro4uto Interno Brv.to. 
com saúde o Brasil gasta, hoje, apenas, 1.8% 
isto é LB% de_ 260 bilhões de dólares; em contraw 
partida dos 10% sobre 3_.8 trilhÕes_ de dóiares. 
Assim,_comparando-se o que se gasta em saúde 
em vários países do mundo, como o Japão, que 
dispende-500 dólares por pessoa/ano; os Estados 
Unidos, que gastam em tomo de 1.800 dólares 
põi-pessoãlano; Çs Países da Europa qué d.ispen
dem em tomo de 150 .a 2.00 dólares pessoa/ano; 
o Brasil gasta_ não mais do que 35 dó)a(es por 
pessoa/anO. - -

Nesse sentido, portanto, o que se vê de dràiná~ 
tico na situação braSileira em termos de saúde, 
responde, de maneira efetiva, não à postura do 
profissional, pura e sünples, mas, sim e de ma
neira grave, àquilo que a sociedade brasileira tem 
dado para esse setor. Nesses últimos anos, nesses 
últimos 21 anos, principa1mente, fez-se muito dis
curso, colocando-se. o homem como destinatário 
principal de todos os_ planos, na verdade, quàndo 
se dispunha de recursos nessa direção, a quanti
dade a1ocada foi progressivamente menor. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. 
EX_-~m aparte? 

O-SR. ALMIR_GABRIEL- Ouço V. Ex" com 
muito prazer. · 

=o·sr: Maurô-Benevkfe&...:... No nioinentO em 
C(U~.Jl._Dt! faz_lJflla apreciação em tomo da atua
ção-ào-mêdico em nos~ Paí_s, natura1mente para 
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holnenaQ-eãr essa categoria que.Qntem teve o dia 
que lhe é nacionalmente consagrado, desejo as
~Çi?Jr-me a. esta homen.:,.gem_ que V. Ex" presta 
aoS proraSSiOnai(de medrcinãe o faço, delegando 
a V. ~ a responsabilidade dé saudar a classe 
ni.édica brasileira, em nome do nosso Partido, 
o Pãrtido do MOvimento- beinocrático Brasileiro. 
Realmente, não teria ·sentido que O trànscurso 
de um evento dessa :Significação deixasse de ter 
o registro foimal, claro e expresso na tribuna do 
Senado Federal corno faz V. Ex-, trazendo a esta 
ea-sa dado_s verdadeiramente irrefutá~is que de
verão, ahalisaâos pelas autoridades da nova Repú
blica, significar uina nova tomada de posição que 
favoreça o _exercício da medicina em nosso País. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Agradeço o_ apar
te de V. Ex' 

O Sr. João Menezes - V. EJcl' me permite 
um aParte? 

O SR. ALM1R GABRIEL- Ouço V. Ex", com 
muito prazer. 

O Sr::- João Menezes- Meu prezado colega, 
quero, em nome do Partido da Frente Liberal, 
associar~me às homenagens que se prestam Pelo· 
"Dia dO MédicO"; e também fazer pequenas o~se_r
vações. Realmente, no Brasil, existem dois fatores 
essenciais à nossa-melhoria: a educação e a saú
de. Felizmente, em matéria de eâuCaÇâO~-pareCe 
que se está conseguindo aumentar o percentual 
no orçamento, já chegando a 18%, o que era 
uma cota ínfima éinterionnente. Sem educação, 
não se consegue saúde; para se ter saúde, é pre
ciso educação. o· problema da saúde é gravís
simo. Nós, da Amazônia, sentimOs profundamen
te o problema; o que sofremos em matéria de 
verminose, tuberculose e lepra é umq, coisa alar~ 
mante, os oúmero_s_ são alarmantes. Vemos que 
o .EstadO não dá reãJmente cobertura à classe 
médica. Tenho dois irmãçs ~excelentes médicos, 
um jâ falecido e oufro ainda Vivo, e acompanho 
de perto esse problema. Houve, assim, uma prole
tarização da classe médica, rnas, por outro Jade, 
houve também uma capitalização da dasse médi
ca. Hoje, existe- a classe médica capitalista e a 
classe médica proletária. Existe, realmente_, _ wn 
grande número de médicos que vive em situação 
dificü, que proletariza o seu trab_cdho;faz CODVênios 
com as instituições, qu~ Q_agam um "x" rri.ínimo 
e é obrigado a cobrar um ''Y'' Por fo"ra do que 
a instituição determina para atender às pessoas, 
para atender aos pacientes. Isso cria um problema 
muito-Qrave na conjuntura .brasileira. Por outro 
lado, verificamos tambêm que, hoje, o serviço 
médico de melhor qualidade, de melhor aparên~ 
cia está_ alcançando um preço· absurdo, acima 
do nível das condições de vida do povo brasileiro, 
Então, acho que V, Ex!' faz muito bem en:t ~al~r 
esse exame, pOrque o··assunto saúde é_ c;ruçial 
na vida brasileira. E- os _réléd.icos,_ ehferineiros e 
todos aqueles que trabalham_nÕ raino pÍ'ecisam,' 
realmente, de uma atenção mais acur(!@, para 
ve-rrn-õ~f se conseguimos um _meio com,um, a fm 
de _que as pessoas possam_ ter atendimento rne
lhor, que não ffquéfu sujeitas a esse proletariado 
médico, mas também rlãO fiquem sujeitas a esse 
capitalismo exagerado da classe médica. Parab-e
nizo" V. EX" -e i;leixo, aqui, a solidariedade .do PFL 
à _ç:omemoração d9_ ~'Dia do Médico" em nosso 
País. · -
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O SR. ALM1R GABRIEL - Agradeço sua 
intervenção, nobre Senador João Menezes. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Permite-me V. Ex' 
um aparte, nobre Senador Almir Gabriel? 

O SR. ALMIR GABRIEL - Com prazer. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Nobre Senador 
Almir Gabriel, como médico, não poderia deixar 
de me solidarizar com V. Ex', quando discursa 
nesta Casa hoje. V. Ex' faz quase que uma apolo
gia da medicina neste País. Entendo que a solução 
para a medicina no País é uma decisão política. 
Não é possível dar-se saúde pagando mal ao pro
fissional. Temos exemplos no Nordeste e no Norte 
do País. onde 6 médico ganha a irrisória quantia 
de 3 mil cruzados. Como querer exigir desse pro
ftSSional que ele se dedique à profissão? Já se 
disse que antigamente medicina era um sacer
dócio. Mas não se faz medicina com fome. O 
médico é um profissiona) como outro qualquer. 
Hoje, em meu :Estado, deVido às dificuldades por 
que passa o GQvemo, paga-se ao médico a quan
tia de 1.2 mil duzados. Então, nobre Senador Al
mir Gabriel, é preciso que se mude essa situação; 
é preciso que se dê ao profissional da saúde um 
salário digno, para que possa se resolver o angus
tiante problema, não só da saúde pública, mas 
da saúde neste País. Quero parabenizar V. Ex' 
quando traz a esta Casa o grave problema da 
saúde neste Pais. Multo obrigado. 

O SR- ALMIR GABRIEL - Agradeço a V. 
EX a iritervençã.o e inslsto-na-colocação básica 
de que a sociedade tem, em relação aos profissio-
nais da saúde, a concepção de ser um sacerdote. 
É indispensável que essa idéia seja mantida, mas 
seja mantida agregada ao avanço que toda socie
dade tem e que toda sociedade dá. Então, ao 
lado desse profissional ter que manter a condição 
de sacerdote, ele também tem que dispor de con
dições de avançar do ponto de vista tecnológico 
e científico. Srs. Senadores: estamos vivendo uma 
situação excepcional que é da Constituinte. Que
remos aqui reafmnar que este é um grande mo
mento para que toda a classe política brasileira 
tenha em conta o respeito em relação às questões 
sociais, e não perca de vista o fato de que o mé
dico se envolve com a vida, com a existência, 
desde o momento da concepção, até depois da 
morte, quando verifica as condições sanitárias dos 
cemltédos. Então, não se pode, dizer que esse 
profissional, pelas suas ações, tenha apenas a ver 
com o momento da doença. Esta não é a concep
ção atua] de saúde. Há alguns anos, a idéia _da 
saúde era a de simples ausência de doença. Seria 
dizer que a idéia da líbt!rdade é simplesmente 
não estar preso. No que diz respeito à saúde, 
hoje, a concepção não é mais também a de des
frutar apenas o bem-estar biopsicossocial; hoje, 
a saúde é ter o bem-estar blopsicossocial em equi
líbrio dinâmico com o meio. Esta condição impõe, 
portanto, para os profissionais de sa:úde, uma vi
são bem mais ampla. E ele, sem dúvida nenhuma, 
tem dado uma contribuição extraordinária para 
o avanço e para a melhoria das condições_ de 
saúde do Brasil. Apesar disso, estas condições 
estão boas? Não. Quando olhamos a nossa mor
talidade infantil, quando olhamos a nossa desnu
trição, quando olhamos as condições reais de 
saúde, devemos verif:c:.,_r rn te 12ste Pals ainda é 
um grande hospital, como dizta Miguel Couto._ 
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Pois bem, é necessário que a classe política agora 
se junte à sociedade, como um todo, numa ação 
única, no sentido de, através da Constituição a 
ser promulgada dentro de pouco tempo, dar as 
bases reais, as condiç-º:~s adequadas para que 
os profissionais de saúde, que têm o médico co
mo líder d~;t equipe, tenham a efetiva participação 
na construç~ de um Brasil justo, humano. 

O Sr-Iram Saraiva- V. Ex" me permite wn 
aparte? 

c s~-~ GABRIEL- Com J'!lUito pra
zer. 

O SR. IRAM SARAIVA-Senador Almir Ga
briel, ouso apmteá-lo, inidalmente, por vê-lo um 
dos parlamentares mais brilhantes deste País e, 
segundo, por entendê-lo um dos grandes médi
cOs qUe temos. Eu me pertiiitiria âiVa9ar aiQuns 
instantes a um profissional, faJando um ex-pa
dente. O testemunho dado por V. Ex' me merece 
um depoimento que nunca fiz no Congresso Na
cional, porque aqui cheguei em 1978. Por um 
infortúnio, quando demandava de minha querida 
Goiânia, em julho de 1979, em uma época dilicil 
da vida nacional e no momento ein Que, inclusive, 
o meu voto era necessário para anistia ampla, 
geral e irrestrita- e aqui tenho como tes~munha 
o bravo Senador Ronan Tito --vi-me à frente 
de um acidente gravíssimo, onde fraturei a quinta 
vértebra cervical. As voltas, entendiam os meus 
familiares, com uma medicina. como eu diria, 
rudimentar, talvez com um preparo não tão avan
çado quanto o caso requeria àquela hora, fui bem 
atendido em Goiània. Mas, eu observei o conflito 
entre os profissionais de S<iúde- da minha teiTa 
e os médicos que o Cohgrêsso Nacional, entre 
eles um primo-irmão, fizeram-chegar de São Pau· 
lo até Goiânia, para que eu fosse levado para 
mais avançado, sobretudo em questões cervicais. 
Cheguei até o Hospital Albe~ Einstein por um 
dos grandes médkos na áreã de neJJTocirurgia. 
Dr. George Shultz que, apesar do nome, é brasi
leiro, com um conhecim_~pto profundo e que fez 
uma das cirurgias que eu, como paciente, posso 
considerar como uma d!'ls mais avançadas do 
mundo .. I; dep_ois, apenas para colaborar com 
V. Ex' pÇir idéia do próprio Dr~ George Shultz, 
que tenho hoje como· um irmão, e de toda a 
equipe, e depois a equipe de fisioterapeutas, me 
~çgnselharam a ir a Heide}Çierg, na Alemanha, 
que seria o centro mais avançado em fisioterapia. 
Quero dizer aos nobres pares que fiquei profunda
mente decepcionado com a Medicina alemã. V. 
EX' citou os recursos dados pelo Governo alemão 
àqueles profissionais de saúde, que me desilu
diram totalmente, pois daquela cirurgia feita, eles 
desconheciam parte da sua técnica. E aí que que
ro lo_uvar 6 médico br~sil~iro, que contiru~a. apesar 
das colocações fei~s por V. EJcl' um sacerdote, 
um abnegado, mas um cientista desconhecido 
lá fora. O Brasil tem que entender que aplicar 
na Medicina Científica ~ na pesquisa é alguma 
coisa de excepcional, porque o médico brasileiro 
é polivalente, ele vive hoje questões tão profundas 
e fundamentais, e se:m re.curs.os. Ele.yive pesqui
sando na própria morte e no nascimento. quando 
V. EX' coloca. e que não se dá valor a inúmeros 
partos bem-sucedidos. Por Isto, vi-me na obriga
çãn d!"' iar ess_e deppi_lpento. Fui vftim<!_ de l.:lffiD 
leso:~.o se11~ e se fez ne&e paciente uma microci-
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rurgia, aqui no Brasil, onde aparelhos importados 
faltaram na hora da cirurgia, valendo-se o médico 
de sua experiência profiSsional. Quero prestar ou
tro depoimento, o de que diretores de escolas 
de Medicina me procuraram recentemente, preo
cupados coro a má preparação dos profissionais, 
que vão sair dos hospitais sem a condição neces
sária. Parabenizo V. Ex' e justifiCo porque apre
sentei uma emenda no sentido de que .25% de 
todos os tributos arrecadado!;> no Brasil sejam de
dicados à saúde. E fui chamado de sonhador. 
POr esta razão, por conhecer este assunto, não 
como médico, mas como paciente bem-suce
dido, que vem cada vez mais avançando na su~ 
recuperação, quero que V. Ex' seja portador da 
gratidão dos pacientes brasileiros, que vêem o 
trabalho dos médicos e o reconhecem. Era o que 
eu podia fazer. 

O SR. ALM1R GABRIEL -Muito obrigado, 
Senador Iram Saraiva, o seu depoimento reforça 
a posição, que é fundamental, a de que esta Casa 
tenha reconhecimento pelo trabalho desses pro
flSSionais como líderes de equipe. E mais: se este 
Pais aspira a uma melhoria nas suas condições 
de saúde, como é justo ter neste fina] de _século, 
é indispensável, de um lado, melhorar as condi
ções do seu desenvolvimento, distribuindo ade
quadamente a sua riqueza e, de outro lado, presti
giar os trabalhadores de saúde, no sentido de 
terem condições para contribuir para elevar o nível 
de saúde da população brasileira. 

Insisto em que este é o momento extraordinário 
e tenho a confiança de que todos aqueles que 
participam da Comissão de Sistem~zação, ou 
que participarão do plenário para votar a nova 
Constituição, serão também defensores de recur
sos maiores para a saÍíde, porque o setor ~berá 
responder com dignidade, com trabalho, com ele-
vação do nível de saúde da população brasileira. 
Multo obrigado. (Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
AUREO MELLO NA SESSÃO DE 20-10-87 
E Q(JE; EN711EOOE A R.EWSÃO DO CY?A
DOR,SERIA PUBUCADOPOSTERIORMEN
TE. 

O SR- AOREO MEI..LO (PMDB - Nl!. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
eminentes Srs. Senadores: 

Esta tribuna é a oportunidade que temos de 
expender o nosso pensamento, de fazermos o_ 
nosso comentário, ora embasados na assertiva 
científica, ora apenas no plano do comentário e 
observações que são, a rigor, o pulmão através 
do qua] podemos expressar o pensamento, a ma
neira de sentir da população brasileira e daqueles 
que a'repre.Seb_tãm. - -- _ _ _ 

Sr. Presidente, sou daqueles que, às vezes. não 
suportam ficar silenciosos ante .determinadas as
sertivas que têm tOdas as características de injus
tiça, manifestações que, às vezes, implicam em 
detrimento, desmerecimento, amesquinhamento 
de uma detenninada classe. . -~ 

É poi' isto que, de alguns dias para cá, numa 
coincidência que Se poderia dizer até redundante, 
tenho lldo e ouvido_ manifeStações ora da impren
sa, e até em discursos de cidadãos nomeados 
no plano-do Executivo, fazendo restrições, maca
queando, desvirtuando e desfigurando a chamada 
classe política a que todos nós pertencemos. A 
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ela pertencemos como administradores, com a 
consciência de-quem li.rtolf pará -definir prOgfa
mas, estabelecer princípios, trazenâo sempre na 
sua tri1ha e no_ rastro_ da ~1,.1.a manif~stação .e -da 
sua ação o desejo sincer:o de .servír e .de cumprir 
os preceitos messiânicos de aril_ar_ ao seu seme
lhante, construindo uma sociedade justa, ~tável 
e perfeita. 

Sr. Presidente, a dasse política_ passou a ser 
uma espécie de pejorativo, um anátema, em que, 
a toda hora e_ a todo _instante, se observam na 
imprensa doestas, palavras aviltantes, enxovalha
deras, críticas injustas e completamente sem sen
tido que vêm, afinal de contas, desvirtuar e fazer 
com que sejam depreciados o próprio sistema 
democrático e. as car~_çt~dsti.ças Qo poder consti-
tuído em nosso País. _ _ _ _ 

É por isso, Sr. Presid_ente, que valendo-me"--des
sa prerrogativa que _o Senado nos proporciona, 
como a Câmara assim o faz,_~ a própria Costi
tuinte, quero aproveitar este apagar das luzes des.
ta sessão para mantsfestar, com aquela esponta
neidade que é. do meu temperamento, a minha 
estranheza e o me_u protesto contra essas inves.
tidas injustas e aleivosas contra a-dasse política.. 

Ainda hoje, por acas.o, lendo o artigo do nosso 
brilhante jornalista João Emílio Falcão, deparei, 
com alegria, surpresa e verdadeira felicidade, c_om 
a defesa que esse escritor fcu:_ ·precisamente _da 
classe política. Trata-se de um classe que trabalha, 
que luta silenciosamente, às vezes, sem ter opor
tunidade de divulgar aquilo que realiza e que é 
analisada apenas de maneira perfuntória, quando 
pessoas que, realmente, nunca puseram sequer 
os pés no Parlamento, ou que vêm apenas _às 
sessões de plenário, sem saberem o que existe 
no back--grund, nas casas-de-.máquina por assim 
dizer, desse grande barco legislativo, no setor em 
que a análise é realizada percucientemente, ou
sam comentar, enxovalhar e criticar a nossa emi
nente comunidade. 

O Sr. Nelson Werdeldn- V. EXame pennite 
um aparte? 

O SR. AUREO MELLO --Córii.'muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Nelson Wedeldn ..!..... Nobre Senador 
Áureo Mello, eu gostaria de cumprimentá-lo pelas 
observações que faz, absolutamente apropriadas, 
pertinentes e oportunas. _ _ ,_ _ 

V. EX' tem toda razão. A assim denominada 
classe política tem sido vítima de ataques, no rn~Js 
das vezes, absolutamente injustos e_incqnsistente. 
E ·não apenas a classe política, mas a- própria 
Assembléia Nacional- Constituinte,_ rio inst!m.te 
anos, no caso dosSenadore.s_._V. ~ f~_re·urn pontO 
importante, sobretudo nomento em que estamOs 
escrevendo a Carta.~CoQ$titUdonal. O q~Je está 
por detrás de todos esses maques? P.or outto lado, 
faz nenhuma referência àquflo que nos disse_antes 
o nosso colega Aluízto_ Bezerra, que o stmples 
aumento das taxas de juros internacionais faz al-I
mentar a nossa divida em bilhões de dólares. Eu 
duvido muito que saia uma só no~ nf} grande 
imprensa nacionçll sobre isso, quando, muitas ve
zes, estão preocupados com o que e1es chamam 
de nossos salários e _nosSas-mordomias em. que 
estamos reunidos num esforço de desenhar as 
linhas de uma nova Constituição para o nosso 
País capaz de encaminhar o nosso Brasil para 
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-um -destino melhor para si própriõ e para todos 
os brasileiros. Se não tivermos classe política, as 
agressões, oS ataques que se fazem à denomi

.. nada classe _política, em última análiSe, são ata· 
ques que se fazem à própria política como forma 

.. ~-_instrumento para se encamtnharem soluções 
aos problemas de nosso País. Por pior que possa 
ser .a chamada classe política, na verdade somos 
uma espécie de retrato, de reflexo e de reprodução 
·do conjunto da sociedade brasileira. Se os cami
nhos, se as soluções para os problemas nacionais 
não passarem pelo Congresso Nacional, se a polí
tica não for um instrumento para o encaminha
mento dessas soluções, só teremos um outro ca
minho que é_ o caminho _da ditadura, o caminho 
do COngreSsO Nacional fechado, que é o caminho 
do_Pafs conduzido. por pessoas supostamente ilu
minadas e que não têm nenhum tipo de satistação 
a dar à sociedade, como temos, na nossa ação 
de todos os dias, na nossa palavra, nas nossas 
intervençõeS, porque temos que disputar uma 
eleição, temos _um concruso público dwisslmo, 
dificilimo a cada quatro anos, no caso dos Depu
tados Federais, e a cada oito. O fato é que se 
quer atingir a Constituinte naquilo que ela está 
representando de ~v:anço_e conquista, naquilo que 
ela está significando _de supressão .de privilégios 
il)~quos e injustos na sociedade brasileira. Esta
mos recebendo ataques e agressõ_es não pelos 
nossos erros, não pelos noss_os defeitos, mas sim 
por aquilo_que .estamos fazendo de bom, de cora
joso, de lúcido e de patriótico na so_cied~de_brasi
le!r.a_n~ste _momento. Por isso os meus cumpri~ 
mentes, mats afetivos até, pelo respeito que tenho 
por V. Ex•, que V. Br sabe e c_onhece, e sobretudo 
pela oportunidade desse seu pronunciamento. 
Ml,l_ito obrigado_ a V. ~ 

O SR. AUREO MELLO -.Nobre Senador, 
a tecíproca--é verdadeira. Muito obrigado, nobre 
Senador, aS suaS palãVras tão judiciOSas, como 
de resto todos oS seus pronunciamentos, acredito 
que refletem o pensamento de toda a nossa clas
se--;' toda a classe política que luta Nós, afinal de 
contas, somos aquela coletivid&de, âquele todo, 
somos_ os mesmos ·cidadãos que, às vezes, profli
gam e;-·àSvezes--;-atacam e que_ nos acoinet~ 
com tantainjustiça. Estamos aqufdepois de bata
lhas intérminas, memoráveis, participando da 
classe a que pertencei-nos, participando da cOieti~ 
vidade onde vivemos ·e Pontilhamos as noSsas 
ativida_deS. !'ião é jUsto que se venha denegrir essa 
coletividade, essa classe_ política, porque seria, co
mO disse V._ Ex--cOm· tanta propriedade, um desfi
guram'ento do próprio séntido da organização de
mocrática de um país. 
- De rri.âne!ra- que ·essa fOrma de nos julgarem 

é_da_s mais imprópriaS e Tnãdequadas, que revela 
inclusive a fa1ta de ca~cidade e a manifestaçãO, 
muitas vezes, de reca1ques dé pessoas que não 
estão mesmo conscientes daquilo que estão di
zendo. Há ainda o jogo de interesses, o convenien
tiSmo; que muitas vezes tenta ~estruir, massacrar, 
e-_ma:ss_ç~crã:_____;__:_que muitaS Vezes "tenta abalar pelas 
raízes, pelo pedestal, pelo alicerce, as próprias 
fndividua1idades dos po_lític()S~ 

Vi recentemente, inclusiVe, uín ataque ao meu 
companhe_iro, correligionário e conterrâneo Ber
nardo Cabi-aJ, da maneira mais soez, mais insólita, 
mais inJuSta~ em que se procura desmoralizar um 
cidadão que está trabalhando, lutando, e que está 

fazendo muito pelo Brasil e pelo regime demo
crático. Acredito que todo ml '<ldo tem os seus 
defeitos e possa ter os seus err...,_; C:llalquer cida
dão que representa 300 mil eleitores, 50_0 mil 
Pessoas, 200 mil ou menos ou_ m_ai~ _está ~ujei~o 
naturalmente a ter os-seus pontos fracos, a falhar 
em determinadas circunstâncias, mas não se ve
nha atacar peh prazer de atacar, denegrir pelo 
desejo de _den_egrir, borrifar de lama reputações 
que, afinal de contas, não merecem lsso. 

Há um parâmetro de ética, um mlnimum sen
siblle, onde_ cada pessoa, cada crítico, cada um 
que tenha responsabilidade na coletividade, atra
vés de pronunciamento, de comentários, deve es
tacionar. 

O Sr. José Ignáclo Ferreira --V. Ex' me 
pennite um aparte? 

O SR. AUREO MELLO-Com rriUita honra. 

O Sr. José -lgri.áclo Ferreira- Senador Áu
reo_ Mello, V. Ex~ está ferindo um assunto que 
certamente poderia estar sendo abordado por ca
da um ou por todos nós aqui nas duas Casas. 
Na verdade, poucos o fazem, pelas razões as mais 
diversas, mas a verdade _é que V. ~. segura
mente, vocaUza um desejo da maioria dos inte
grantes das duas Casas. Na verdade, bem o disse 
o Senador Nelson Wedekin, nenhuma atividade 
em qualquer Estado organizado, exige do Seu par
ticipante um verdadeiro vestibular de quatro em 
quatro :anos ou de oito em oito anos, no caso 
do Senador; nenhuma atividade! O médico, o 
dentista, o engenheiro não têm essa exigência 
para que ele continue sendo aquilo que ele de
sempenha. Na verdade, o político, de quatro em 
quatro anos, se submete a um verdadeiro vesti
bular da sua honra, porque ela fica na boca do 
povo que nele VÇ~.i votar, e sobre ele se_ comenta 
tudo; da sua saúde, porque sobretudo hoje, num 
país em mudança acelerada, nenhum político po
de ser político se não_ tiver· quase uma saúde âe 
ferro; e da sua condição fmanceira, mesn1o, por
que se vê abalada, de quatro em quàti'o imos, 
com a necessidade de, pelo menos, fazer face 
a mínimas despesas Para-o e"nfreritamento desse 
V~stibular. De maneira que é uma atividade que 
exige um extremo sa_Crifíéio, _uma d~;:dicação, uma 
capaddade de trabalho incõmum, insólita e~ so
bretudo, um espírito público muito grande, por
que nenhuma atividade exige tanto de alguém 
como a atividade polCtica. De maneira que felicito 
V. Ex~ Numa hora desta V. Ex.' sabe dos antece
dentes dessa campanha OU-deSses fatos qUe hoje 
se· dão. V. Ex. pode encontrá-los na Própria cons
truçllo da atual Assembléia NacionaJ Constituinte. 
Quando se preparava o País para se eleger os 
membros da sua Assembléla Nãdonar Constituin
te essa campanha coineÇou, se articU.Iciu em cima 
de uma prancheta, chamaram os humoristas fa~ 
mosos do País e esses humoristas, então, come
çaram a criar tipos e começou~se uma verdadeira 
caricatúrização do político, apontando detalhes 
de varejo, dos pianistas que· aqui oU ali, porque 
esses ·existem em todas as atividades, ,aqueles 
que discrepam da nonnalidade. Apontaram situa
ções pouco sérias desse ou daquele que singulari~ 
zadamente refoge da maioria e dando um sentido 
de totalidade para aquilo que era apenas um vare
jo dentro da instituição. E isso-se formos buscar, 
nós vamos encontrar entre os médicos, entre os . 
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dentistas, entre os engenheiros e af, numa campa
nha orquestrada contra aqueLe~ ç)~quela atividade, 
seguramente, um mês depois o dentista, o enge
nheiro e o médico; muitos_ terão_ vergonha de dizer 
que o são diante d_<,t campal)h(_l orquestrada contra 
eles. Pois bem, enfrentamos isso e apesar disso 
ainda muitos políticos viriam__ s~ ele_ger para a As
sembléia Nacional Cónstltliit"l.te. Então, o que é 
que se fez? ComeÇou-se outtcn:a:rnpanha; V. Ex' 
está bem lembrado, que é aquela do jeton. Veja 
bem, não há nenhum lugar e jâ fui Vereador, De
putado Estadual e sou Senac;i_or~ n_~ minh~ ativi
dade polttica onde eu sinta maior c:onft?_rto _do 
que no plenário da Casa Legislativa onde estou. 
Muito mais confortável estar aqui do que estar 
no interior do meu Estado, nas poeiras das estra
das, nas lutas, nos cantatas,_ aqu~ ali ou acolá, 
que me agradam muito, mas em termos de con
forto materiªl tenho insuperavelmente no plenário 
do parlamento que eu integro. Então, veja V. EJC!', 
essas coisas todas foram f~i@~ e apesar disso 
não se conseguiu povoar a -Ãssembléia Nacional 
Constituite daqueles que iriam fazer o jogo dos 
interesses antinacionais, fazer o jogo dos interes
ses extremamente conservadores, .dos inimigos 
das mudanças, daqueles qUe-ariãctos aos interes
ses externos, aqui dentro f~em gel contra. Não. 
Não se conseguiu apesar disso. E agora, em plena 
atividade da Assembléia Nacional Constituinte, se 
pretende atemorizar a Assembléia Nacional Cons
tituinte, denegri-la, sabotá-la, e veja V. Ex", através 
não só de ataques sobre a tota1idade do compor
tamento da Comissão ou no futuro do P1enário, 
como também através de ataques soezes à pes

. soa da maior dignidade, como é o caso do Relator 
Bernardo Cabral, que V.~ se referiu. Quero em 
particular, nesta Op<?rtunidade, me referir tamm
b&n a esta figura. É um homem que realmente 
nio mereceu o ataque que lhe foi desferido, é 
um homem de alta dignidade, da maior estatura 
moral, da maior autonomia crítica, e que tem dado 
ao longo de sua vida exemplos de espírito público, 
exemplos de competência pessoal, e de alto pa
triotismo, com padrões éticos, com padrões cívi
cos, com padrões teo16gkos os _mais elevados. 
Bernardo Cabral está acima dessas criticas e me
rece o desagravo não só desta Casa, como da 
Câmara, e da Assembléia Nacional Constituinte. 
Nesta oportunidade, apesar de ter me alongado, 
quero agradecer multo ... 

O SR. AUREO MELLO- É um prazer ouvir 
v. Ex' 

O Sr. José lgnádo Ferreira - Obrigado. 
A oportunidade que V. Ext me deu de incurslonar 
no seu pronunciamento, para desagravar essa fi
gura, à qual me ligo por laços não s6 de leaid.Çiçie 
pessoal como também de afeto e admiração. Se
guramente, S. Ex' saberá, impávido, vencer a to
das essas agressões, que são bem tradutoras des~ 
se propósito de alçançar- não a ele-os objeti
vos altos da transição, e, em particu1ar, da Assem
bléia Nacional Constituinte. Muito __ obrigado a V. 
Ex' 

O SR. AOREO MELLO - Muito obrigado 
a V. EX', nobre Senador. 

V. Ex", inclusive, destacou a figura do Deputado 
Bernardo Cabral, que é um cidadão inatacável. 
Conheço o Deputado Bernardo Cabral desde me
nino; sempre foi um lutador, um homem simpá-
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tico, voltado para os interesses populares, nunca 
se manifestou um hom~m egoísta, se_mpre foi 
um verdadeiro idealista. Nas disputas em que en
tra t~m vencido, democraticamente, no yoto. 
Quando se elegeu Presidente da Ordem doS Ad
vogados do Brasil percorreu o Brasil inteiro. dispu

. tanc4>1ealmente com seus companheiro~ de clas
se._ 

O Sr. José lgnáclo Fen-elra - Com o meu 
voto, e sinto-me honradc;> po~ isso. 

;~3~ SR. AdREo MELLO- Veja V. Ex' que 
llãq .há i'&ão para qiie se Crítiqúe o Deputado 
Bernardo C&bral com tanta violência e veemência, 
nllr!:!a intenção verdadeiramente_ d_e_mpli9.ora.~ So
bretu.âo,--fioicfue S. EJcl' c:oTocou no ~eu pi-Ojeto 
um ciE:terminado .. artigo, que perpetua a Zo!la 
FranCa de Manaus. Esse ponto de vista pode ser 
conte"staçlo, rejeitado ou refutado por qualquer 
pessoa, mas é o seu ponto de vista, é um direito 
que S. Ex' tem, como parlamentar, de assim se 
manifestar. Temos uma Assembléia, um Pleilário 
compoSto de centenas de cabeças, e cada cabeça 
tem o direito de proferir sua sentença. Então, o 
que nãó eStiVer Certo pdde vir a tombar. Não é 
o Deputado Bem ardo Cabral o pára-raios de todas 
.!_JS grandes centelhas que, jequibbá ou esse baobá 
que se ergUe nas planícies legislativas. 

A c;lasse política, como dizia eu, é uma vocação, 
como vocação são todas as_ outras atividade~ hu
manas, todas as outras classes. Vemos, às vezes, 
um Cidadão fazendo acrobacias no alto de uma 
corda, arriscando a própria vida a 200, 300 metros 
de altura e não compreendemos como é que 
aquele cidadão vai para ali quando existem <nivi
dades mais simples; e1e podia ser um escrituiáCiO, 
podia, calmamente, estar dirigindo um caminhão, 
podia estar fazendo tarefas mais simples; mas 
ele tem aquela inclinação. 

Diz a História que quando perguntado sobre 
o que e1e saberia fazer, Diógenes respondeu: "Eu 
sei dirigir homens". O politico, o componente da 
dasse politica é também um líder. Ele sabe dirigir 
homens; é a sua vocação, sua tendência. 

Sem querer me jactar mas, modéstia à parte, 
com 21 anos eu já era deputado estadual. Não 
fui para essa situação, essa· classe induzido ou 
em função de recursos, de heranças, de outra 
coisa a não ser o próprio destino e aquela inclina~ 
ção. As circunstâncias se avolumaram, se agrupa
ram, transformaram-se num corredor que me 
conduziu diretamente a essa missão apostólica, 
que é Íeglslarmos aqu~ sempre com o coração 
voltado para o bem-estar de nosso semelhante. 
Por quê? Porque por piores que sejam os Gover
nos, nota-se, acima de quaisquer veleidades ou 
defeitos, o desaguadouro comum, o denomina~ 
dor comum que é o de realizar para beneficiar, 
para construir, para fazer o bem e fazer feliz a 
grande massa de população que o político ou 
o representante W e~interpretando. 

Sr. Presidente, concluo- depois de haver feito 
esse desabafo, que foi tão brilhantemente referen
dado pelo querido amigo o nobre Senador Nelson 
Wedekin e igualmente pelo eminente Parlamentar 
capixaba, Senador José lgnácio Ferreira - na 
certeza de que estas palavras não serão levadas 
a mal, serão apenas tidas como uma queixa, um 
reclamo e um apelo no sentido de que as pessoas 
meditem mais, contem até dez. pensem duas Vfi.. 
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zes, antes de tentar aluir icçmoclasticamente uma 
classe que, afina], está cumprindo o seu destino, 
0_-Seu desiderato, a sua inissão, a sua vocação. 
A vocã~o _é 6ta: de fazer leis para qUe a sOci~
;dade sübSísta =-e -deterrriinãr normas para serem 
obedecid8s p'ela cÕletMdade, para que essa coleti
vidade possa continuar respirando _e vivendo har~ 
thonk:ãfiieflte sem se embrenhar nas selvas ou 
ei"ifre- oS pedroiços, ~ntre -as-rochas Para voltar 

_ª-s;_concijções primevas da desorgànização e selva· 
geria total. - -
- -- ~ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
~_bem!) ~ ~ 

PORTARIA Do DlRETOR·GERAI.. 
N• 28, de 1987 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regulamentares e à vista da deci
são da Comissão Ditetora adotada na Reunião 
de 20 de agosto de 1987, resoJve: 

Designar comissão composta dos servidores 
Hilton Meirelles, Pedro Uma, Guilherme Oscar To
zinni Della Guardia, O-rlando Olíveira e Tarcísio 
Duarte Maia para, sob a presidência do primeiro, 
levantar e avaliar o material inse_rvível para o Sena
do Federal, que se encontra estocado no Depósito 
da Subsecretaria de _Adrriinistração de Material 
e Patrimônio,localizado na Unidade de Apoio. 

Senado Federal, 22 de outubro de 1987. -
José Passos Pôrto, Diretor-Geral 

PORTARIA DO DIRETOR·GERAL 
N•~ 29, de)987 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o artigo 215 d_a 
Resolução n~" 58, de 1972, e tendo em vista a 
decisão da Comissão Diretora, adotada na 16• 
Reunião Ordinária, rea1izada em 20 de agosto de 
1987, resolv_e: 

Designar Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor 
da Secretaria, AdminiStrativa, Gerson de Souza 
Uma, Diretor da Secretaria de Serviços Especiais 
e Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subse
cretaria de Administração de Material e Patrimô-
nfo, para, sob a presidência do primeiro, compo
rem a Comissão que próéederá a alienação dos 
bens considerados inservfveis pela Administração 
do Senado Federal, nos dias 20 e 21 de novembro 
do corrente. 

Senado Federal, 22 de outubro de 1987. 
José Passos Porto, Diretor-Geral. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE 
RELAÇÕES EXTERIORES 

ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), 
REAUZADA EM 29 DE ABRIL DE 1987 

Às de.zesseis horas do ctÍa vinte e nove de abril 
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Economía,Aia Senador 
Nilo Coelho, preSentes os Senhores Senadores 
Nels.on Carneiro, Jairtil H,addad, Chagas Rodri
gues, Luiz V'aana, RotMrrto.. Cailipos, Leite Chaves, 
Francisco Rollemberg, Sa.ldanha Derz~ Nelson 
Wedekin, João Calnlon, Cfd Sabóia de Carvalho 
e Jãibas Passarinho, reúnt:-se a Comissão de Re
lações Exteriores. 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os Senhores Senadqr_e:; Alfredo_ Campos, lrapuan 
Costa Júnior, Severo Gomes,_ Hugo Napoleão, 
João Lobo, José Agripino e Itamar FraOCO.-

Assumindo a Presidência, _conforme Preceftüa 
o Regimento Interno, o Senhor __ Senad<?r Nelson 
Carneiro declara aberta a reunião, comunicanQo 
que a mesma desti.na~se à eleição do Presidente, 
1 o Vi ce-Presidente e 2~ Vice-Presidente da Cotnis
são, para o biênio t987/Ba Erri seguida. manda 
providenciar a distribuição das ç_édulas e designa 
o Senhor Senador Jamil Haddad para funcionar 
corno escrutinador. Concluída a votação, passa
se à apuraçã.o dos votO{> que apresenta o seguinte 
resultado: 

Para Presidente: 

Senador _Luiz V~ana 
Senador ~ldanha Derzi 

11 votos 
I voto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Para 1'~'-Vic~-Presidente: 
Senador Hugo Napoleão 
Seriador Saldanha Derzt 

Para 2~~ViC:e-Presidente: 

Senador Nelson Wedekin 
Senador João Lobo 
Voto em_branco 

11 votos 
1 voto 

lO votos 
fvrito 
1 vOto 

Após proclamar eleitos Presidente, 19-Vice-Pre
sidente e 2 9-Vice-Presldente, respectivamente, os 
Senhores SenadoreS Lu_iz_ Viana, Hugo Napoleão 
e Nelson Wedekin, o Senhor Presidente eventual 
convida o primeiro a assumirá direção dos traba-
lhos. -

- ASsUmindo a Presidêncià.'" o Senhor Senador 
-Lulz Viana 8gradece, em seu nome e _ _dos Senho-
~-tes.Senadores Hugo Napoleão e N~lson Wedekin, 

a hQnra com que foram distinguidos e manifes1;a 

Outubro-de 1967 

sua disposição de ex.ercer_ tão __ elev~do 5=-argo em 
-eSl:i"eTto entendim~rit6 cOrh seUS par~s:-

Fina1izando, o SEinbor Presidente convoca reu
nião extraordinária a realizar-se às 18:00 horas 
do mesmo dia, a fim de examinar indicações de 
Embaixadores, urna vez que há um grande acú
mulo de matérias. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu
nião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Cam
pos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
após lida e aprovada, será_ 8$siMda pelo Senhor 
Presidente e demais membros presentes. - Lulz 
Viana- JamD Haddad- Chagas Rodrigues 
- Nelson Carneiro """':' Roberto Cainpos -
~te CllaVés-:-_Francisco RoDemberg -Sal
danha Derzl- Nelsõn Wedekin- João Cal
moo - Cid Sabóia de Carvalho ..:... Jarbas 
Passarlnhõ. 
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Da Comissão Mista de Orçamento, sobre o Projetocde Lei n• J, de 1987-Cl'!, 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 72" SESSÃO, EM 27 DE 
OCIT(JBRO DE 1987 

I. I -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - ComuniCl>ção da Presldênda 

-Referente ao tempo destinado aos orado
res do Expediente da presente sessão que será 
dedicado a homenagear o Jornal do Com
mérclo do Estado do Rio de Jane_iro, pela 
passagem dos 160 anosae sua fundação. 

Oradores: 

SENADOR JAMIL HADDAD 
SENADOR POMPEU DE SOUSA 
SENADORED50NLOBÃO 
FALA DA PRESIDbiCJA-Associativa, em 

nome da Mesa. 

SUMÁRIO 
1.2.~ -Mensagens do Senhor Presi

dente da República 

-N~ 228/87 (n9 381/87, na origem), refe
rente à escolha do Oeneral-de-Exérdto Jorge 
Frederico· Macha,çlo S?lnt'anoa_ para ex~cer o 
cargo de Ministro do_SuperiorTribunal MHitar, 
aberta em decorrência da aposentadoria do 
Ministro General-de-_Exército "(úlio Chag_,as 
Nogueira 
-N~ 229/87 (n9 382187, na origem), refe

rente: à escolha do General-d~-Exército Ha
- roldo Hedchsen da Fonseca para exercer o car

go de Ministro do Superior T ríbunal Militar, 
aberta em decorrência da aposentadoria._ do 

_ Ministro General-de-Exércjto Heitor Luiz Go
mes de Almeida. 

1.2.3- Comunicações da Presidência 

-Recebimento da c_oiJJuiJ.jcação do Sena
dor CartoS De'Carli de que se auSentaria do 
País, a partir do dia26, para Missão no exterior. 

-Convocação de sessãO' conjunta a reali
zar-se, hoje, às 20 horas e -30 minutos, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.2.4- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~ 37/87, do 
Senador Nelson Carneiro, que determina a 
instalação de equipamentos antipolulção em 
veicules automotores de uso wbano. 

1.2.5- Requerimento 

- N9 178/87, do Senado Carlos Chiarem, 
soUc:itando informações ao_ PodecW5:Y.tiYQ, 
com vista a instruir o Projeto de Lei n~ 1/$7 -CN. 

1.2.6- Dlseurso do Expediente 

Senador Carlos Chiarelli, como Líder- Co
mentários sobre o Requerimento n~ 178187, 
lido anteriormente, de sua autoria. 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
·oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
piretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

1.2.7- Comunicação 

Da Uderança do PFL. referente a substi
tuição de membro na Comis~o- Especial da 
Dívida Externa. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Resqlução ~ 159, de 1987, de 
autoria da Comissão Diretora, que altera dis
positivos da Resolução n" 73, de 1984, do 
Senado Federal, e dá outras providências. Vo
tação adiada por faha de quorum. 

Projeto de Resolução n"' 179. de 1987, que 
altera a Resolução n~ 264, de 22 de sete!Jlbro 
de 1986. Votação adiada por falta de quo· 
rum. 

Projeto de Resoluç~o no 180, d_e 19_67, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Es
tado de Mato G(osso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 83.740,60 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Voblção adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução no 181, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munk:lpal de Morro do 
Chapéu, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 14.528.800,00 
(quatorze milhões, quinhentos e vinte e oito 
mil e oitocentos cruzados). Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 182~ çfe_19$7, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do 
Chapéu, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no vaJor de Cz$ 35.700.000;00 
(trinta e cinco_milhõe:s_ e s:~~~entos mO_ cruza
dos). Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução no 183, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tefé, Estado 
do Amazonas, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
34.853,81 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto _de Resolução n"' 184, de 1987, que 
autoriza a Prefeltyra Mu_niçipal de Birigüi, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.000,00übrigações do Tesouro Nacio
naJ- OTN. Votação adiada por falta de quo· 
rum. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado ~e_d~r~l 

ASSINATURAS 

Semestral ................................. ~ ............. ,.C:?:$ 264,00 
Desj)esadpostagem .............. ._ .................... Çz$ 66,00 

(Via Terrestre) 33000 
TOTAL ' 

Exemplar Avulso ·················~······-····~·-···· ~- 2,00 
Tiragem: 2.20Q.exempJares. 

Projeto de Resolução n9 185, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel 
do Oeste, Estado de Santa Catarina, a con
tratar operação de crédito no valor de .Çz.$ 

- 97.745.900,00 (riOven~ e. sete !lJilhões, _sete- _ 
centos e quarenta e cinco mil e novecento& 
cruzados). Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Resolução n9186, de 1987, que 
autoriza a P~~feitura ..Muniçipal de Itabuna, Es
tado da Bah(a, a contratar operação de crédito 
-~o v~orde Cz$ 43.586.400,00 (quarenta e 
três nliihões~ quinhentos e oitenta e sei?. mil 
e quatrocentos cruzados). Votação adiada 
por falta de quorum. 
Projeto de Resolução nç 187, de 1987,_ que 

autoriza a Prefeitura Municipal de [tabuna, Es
tado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
250.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de R~olu_ção, n9 18~, c!_e 1 ~7, que 
autoriza a Prefeitura Municip-al-de ftabuna, ES
tado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
3ÕO.OOO,OO ObrigaçõeS do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

-rum. 
Requerimento no 104, de 198_7, de_autotia 

do Senador Francisco Rollem_~rg, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Inter
no, o desarquivamento do Projeto_de _ _Le_i do 

- Senado n1 .182, de 1985,_ de autoria do Sena-
-dor Virgí1i0Távora,·qtie altera o caput do art. 
3~ da Lei n9 7.025, de 8 de set_embro de 1982. 

- Votação adiada por falta de quorum. 
Requerimento no 122, de 1987, de autoria 

- do:Senador Mauro Benevides, solicitando, nos 
termos do art. 367 do Regimento Jnterryo, o 
desarquivamento dO Projeto de Lei do Se_na_do 
n~ 147, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que atribui às Secretarias. de Agricul
tura, dos Estados, Territórios e Di5:trito Fede-

- ral, a competência exclusiva para fJXar as quo
. tas de farelo de trigo, soja e arroz .que devam 
caber a cada produtor rural. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Requerimento n? 150, de 1987, de autor i" 
do Senador Affonso CaJllargo; So1idtando, nos 

termos do art. 367 do Regimento Interno, .o-
desarquivamento do Projeto de Lei, do Senado 
n914, de 1986, de sua autoria~ ~lte_randodispo
sitjv_os da lei n9 5.108, de 21 de setembro 
de 1986, que instituiu o CódigO Nacional de 
Ttânsito. Votação adi_ada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 216, de 1985 
(n9 2.929/83, na Casa de origem), que alterq 
a redação da Lei_ n9 6.251, de 8 de outubro 
de 1975, que "institui normas gerals sobre 
desportos". Discussão sobrestada por falta 
de quorum para votação do Requerimento 
n' 179/87. 

Projeto de Lei da Câmara I)_9 "25, de 1987 
(n9 22./87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente" da RepúbliCa, que altera 
o Decreto-Lei n9 1.370, de_ 9 de de~embro 
de 1974, que dispõe sob.r_e_ a·tfibutaÇão dos 
rendimentos auferidos por garimpeiros matri
culados, e dá outras providências. Discussão 
encerTada, após parecer proferido pelo Sena-

. _dor Wilson Martins, devendo a votação ser feita 
-na sessão seguinte. 

Projeto de Lei da Câmara n? 39, de 1987 
(no 1ô1/87, na c-asa de origéfu), que altera 
o art. 4o da Lei nç 7 .562, de 19 de dezembro 
de 1986, que -inclui a categOria funcional de 
Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-A
tividades de Apoio Judiciário do Quadro Per
manente da Secretaria do Trjpu_riãi Federal 
de Recursos, e dá outras providências. DJs
cussão enc::erTada, por Parecer proferidO pelo 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, devendo a 
votação ser feita na sessão $eguinte. 
__ Projeto _fie Decreto Legislativo n? ~ 1, de 
1985 (n9 111/85, na Câmara do~ Deputados), 
que aprova com reservas, os textos_ da Con-

- _venç~o Internacional de 1973, para preve-nção 
_<;~_a poluição causada por navios, concluída em 
. Londres, a 2 de novembro de 1973, e do Preto

- -cOlo de"_ 1978 relãt1v6 à Convenção Intema-
doriai pari ã Prevenção da Polu_ição Causada 
Por Navios, concluído a 17 de fevereiro de 
1978, em Londres. Discussão encerrada, 
após parecer proferido pelo Senador Gerson 
Camata, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 32, de 
1985-(n9l07/85, na Câmara dos DePutados), 
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que aprova o texto da C:onVenção das Nações 
sobre o Direito do Mar, concluído em Monte_go 
Bay, Jamaica, em 10 de dezembro de 1982. 
Discussão encerrada, após parecer profe
rido pelo Senador Nelson carneiro, devendo 
a votação ser fei_ta na --~es.S.~Q seguinte. 

Projeto de Lei dq Câmara n'~- 34, de 1987 
(n9 126/87, na Casa de origem)J que dispõe 
sobre a reestruturação da Justiça Federal de 
Primeira Instância, e dá outras providências. 
Discussão encerrada, após parecer profe
rido pelo Senador Iram_ Saraiva, devendo a 
votação ser feita na se~ãº §_eguinte. 

Projeto de Lei do Senado n9 73, de 1986, 
de au:tolia_do Senador José _Fragelli e outros 
Senhores SenadQres, que altera a redação dos 
arts. 18, 27, 33 e 3A da_Lei_.oo 5.197, de 3 
de janeiro de _1967, _çl~_ proteção à fauna, e 
dá outras providências. Discussão encerra· 
da, após parecer proferido pelo Senador Alfre
do Campos, devendo a votação ser feita na 
sessão seguinte. 

Oficio n' 5}43, de 1987 (n' 33/87, na ori
gem), relativo à proposta para que seja autori-
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zado o Governo do Estado de São Paulo a 
contratar empréstimO externo no v~lor deUS$ 
174,000;ooo.oo (cento e seten~ e quatro mi
lhões de dólares norte-americanos). Retirado 
dã paUta pela Presidência. 

],.3.1 - DlsCUJ'SOS_ ap~s a ()rde~ do Dia 

SENADOR IRAM S4RA/VA - Homenagem 
póstuma às ~ti mas çlo Cé~io-137, em_ Goiânia. 

SEf'IADOR EDISON LOBÁO - Eleição de 
Paulo Nogueira BatiSta, representante do Bra· 
sil, para o ConSeU'io de _segurança da ONU. 

SENADOR MARCO MAC!EL -lclornena
~_!!l_p6stuma ao Senador João Qeqfas de 
Oliveira. 

SENADOR ODACIR SOARES- Situação 
da econOmia dO- EStado de Ron,dônia. 

SENADOR MAGRO BENEV/DES-Preser
vação do FlNOR pela Constituinte como patri
mônlo do Nord~st~. _ 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO -
--A Justiç_a do T ra_balh.Õ no EStado de ~agoas. 
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SENADOR J(JTAHY MAGALHÃES- Des
~soda política económica do Governo Fede- ~ 
ra1 em relação aos pequenos subSetdreS-pro
dutivos do Estéldo da Bahia. 

1.3.2- Comunicação da Presldênda 

COnVocação-de sessãO espeCial, a realizar
se quinta-feira, dia 29, destinada a homena
gear a memória do Ministro José Américo de 
Almeida, pelo centenário de seu nascimento_. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

N~s 211 e 214, de 1987 (republicação) 

3-ATADE!COMISSAO 

. 4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES .E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOslçAO DE COMISSÕES 
PERMANEI'ITES 

Ata da 72~ Sessão, em 27 de outubro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs_ Odacir Soares e Dirceu Carneiro. 

ÀS 10HORAS.ACHAM-SEPRESENTESOSSRS. 
SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
-Leopoldo Peres- Áureo Mello- Odadr Soa
res - Ronaldo Aragão- João Menezes- Almir 
Gabriel - Jarbas Passarinho -João Castelo -
Alexandre Costa- E.dison Lobão_-:-João Lobo 
- Chagas ROdrigues- Hugo NapOleão- Virgí
lio Távora - Cíd Sâbóia de Carvalho -Mauro 
Benevides -José Agripino - Lavoisier Maia ~ 
Marcondes Gadelha - Marco Maciel -Antonio 
Farias- Mansu.eto de Lavor_~_Teotônló Vilela_ 
Filho - Francisco Rollemberg - Jutahy Maga
lhães - Ruy Bacelar - Gerson Camata -:João 
Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro -
Itamar Franco -Alfredo _Campos - Ronan Tito 
-Severo Gomes- Fernando Henrii:JúifcafdóSb 
-Mauro Borges -Iram Saraiva-Irapuan Costa 
Júnior - Pompeu de SOUia - Maurício Corrêa 
- Meira Filho - Roberto Campos - LoUrem
berg Nwnes Rocha- Márcio Lacerda -Mendes 
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson M<~r
tins - AffonSo Cclni:argo -José Richa -Jorge 
Bomhausen- Dirceu Carneiro- Nelson Wede
kin- Carlos Chiãreur:....:..:...Jõsé Paulo Bisai-José 
Fogaça. 

O SR.. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 

-58 Srs. Senadores, Havendo número regimental. 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traR 
balhos. 

O tempo destinado aos oradores do expediente 
da presente sessão _será dedic.,do a homenagear 

--o _J~mal do Commén::lo, do Estado do Rio de 
Janeiro, pela passagem dos cento e sessenta ao os 
de sua_ fundação, nos_teonos do Requerimento 
n1 144, _de 19871 _ ele autoria do_ Senador Jamil 
Haddad e outros Srs. Senadores. - -
__ ~-c9ntram-se na Cãsa Os Srs. representantes 
da entidade homenageada. 

A PreSidência_designa o Senador Jamil Haddad 
para introduzir S. S" em plenário. (Pausa.) 

(Acompanhados do Senador Jamil Had
-dad, têm ingresso no recinto os Srs. homena
geados, que ocupam as cadeiras a S. 5"' re
SE!'rvadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Con
ce-~? a ~alavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O sli JAMil.. HADDAD (PSB- RJ. Pronun
_cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, eminente Dr. Paulo Cabral, Presidente 

_dos Diários Associados; Jlm9 Sr. lbanor Cartarotti, 
Vi<:e..Presidente do_Jomal do Commerdo; IIm~ 
Sr. Edilson Varela, Diretor-5upe"rintendente do 
Canelo Bradll_ense; IJm9 Sr. Ari Cunha, Diretor
Gera1 d_o Correio Brazlllense; Dm9 Sr. Humberto 

Garguilo, Superintendente do Jornal do Com
merda; llm1 Sr. Assis Hahmed, Diretoi'=Editot do 
Jornal do Commerclo; ITm9 Sr. Sidney Valéria, 
Diretor do Jornal do Commercio; Sr. Mauricio 
Dinep, Diretor Comercial do Correio BrazUien
se; Sr. Dr. Ronaldo Junqueira, Editor-Geral do 
Correio Brazlllense; Sr. Genilson Gonzaga. Su
perintendente do Jornal do Commercio; Sr" 
Nelba Chd.teaubriand; minhas S~; meus Srs.: 

O dia 1 ~ de outubro, de 1987, revestiu-se de 
significado especial no meio da imprensa brasi
leira. Naquela datai o Jornal do Commerdo, 
do Rio de Janeiro, chegou aos cento e s~enta 
anos-de existência. 

Fundado por Pierre Plancher, esse jornal per
correu o tempo, até hoje, dentro de um padrão 
de impressionante equilibrio, correto no noticiário 
e na informação. Re!:!pel~ndo o leitpr, fez-se_por 
ele respeitado. Preferiu sempre a serenidade, a 
sol_?riedade, o não-partidari~mo. 

N. está, por certo, o segredo da sua longevidade. 
É, presentemeo_tf:~ O mais antigo jornal em circula
ção ininterrupta da América Latina. Mas a sua 
antigüidade não tem qua1quer eiva de declínio 
- ao coritrárfO, é- Viçõsã e invejável. Essa sua 
velhice, em anos, nenhuma fraqueza lhe acentuou 
=::-muito ao inv_és, só ac:r:escentou-lhe experiência, 
só aumentou-lhe a crediPilidade,-s6 ressaltou-lhe 
a solidez. 
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Na sua presidência está um personagem, por 
todos _os títulos, dos mais eminentes do cenário 
intelectual pátrio. Refiro~me a Austregêsilo de 
Athayde, presidente da_Academia Brasileira de Le~ 
tras. E onde pôde ele revelar todo o seu talento, 
começando a construir a gloriosa carreira? _Preci
samente no jornalismo. Aos 90 anos de idade, 
o jomaHsta Austregésilo de Athayde mantém a 
sua coluna diária no jornal. _ 

Evoco, aqui, outro acadêmico que tev:e, em vi
da, a ventura de comandar o Jornal do Com
merda: chamava~se Elmano Cardin. E recuando 
poderia lembrar, na mesma situação, e da mesma 
estirpe intelectual, Felix Pacheco, San Thiago 
Dantas e Assis ChatéaUbriarid. São ~ntos os bra
sileiros ilustres que dignificaram este órgão. 

Sr. Presidente, aqui, no Senado, para honra nos
sa, temos intimamente ligado a este jo11JC11, como 
um dos seus diretores, jungido a tudo que lhe 
diz respeito, o nosso coleg?l, o nobre Senador 
João Calmon, valoroso nas lutas da imprensa, 
quanto nas lides políticas. 

Em verdade, ao observador cuidadoso e atento 
da vida dos povos e das _st.~,as transformações, 
não hâ de escapar a importância do binómio liber
dade e imprensa. Uma é essencial a outra. Toda 
vez que, numa nação, as liberdades públicas se 
vêm ameaçadas, providencia-se logo calar a im
prensa, através da censura 

Assim, ao arremedo de liberdade corresponde 
o arremedo de imprensa. Todavia, se a imprensa 
se exerce plenamente, crittcando, vigiando e infor
mando, o cidadão desfruta do;s seus direitos livre
mente e se sente amparado. 

Sr. Presidente, numa hora em que o Brasil se 
prepara para retornar ao sistema democrático, 
edificando um nov:o estatuto constitucional e eli~ 
minando todo o ranço de autoritarismo e arbítrio, 
é sumamente grato ver transcorrer evento auspi
cioso da natureza deste que a Casa está a _reve:
nmciar. 

TtstemurLlia qYotidiª--na dª nosso História, des
de 1827, no Jornal do Commerdo estão regis
tradas a abdicação de Pedro I, _q:~mo· o funciona
mento da atual Assembléia ÇQns1if:uinte. Nos seus 
arquivos, que representam preciosidades, os fatos 
anotados ficaram depositados, algumas vezes 
dentro de uma noticia singela, outras vezes reVes~ 
tidos das interpretações e dos comentários de 
articulistas e redatores. 

de jornal, porque ele pertence hoje à tradiçã-o da 
vida brasileira. Existem certos fatos de nossa vida, 
ria nossa Jl!stc),ria, erri- que se encarna a nossa 
própria Vida, e o Jornal do Commercio faz parte 
desse acervo. Vmos-que ele em I827,jápublicava 
a_ notícia sobre a abdicação de D, PeQro I, a eleição 
d~ gegê~da Trina e Perman~nte, a Cabariagem 
e a Guerra dos FarraPoS, e em 1978 ilOtlciava 
a Lei da Anistia, como em 1985, fala sobre Tao
CredO-NeVes, quando eleito Presidente da Repú
blica e morre sem tomar posse, no mesmo ano, 
instalada a ~sernbléia Nacional Constituinte. O 
Jornal do Commerdo perCorre toda a vida bra
sileira. acompanha" todo o desenvolvimento de 
nossa: Viãa. E 6 -que é intereSsante, como man
ter-se umjomâl desses durante todo ess~_te.mpo, 
atravessando todas dificuldades. Sabemos que fa
zer imprensa é dificü, eminente Senador, porque 
é teVar o fato ao cqnhecimento público e_este 
fato às vezes não pqde _agradar a todas _as facções, 
a todos_ os pensanien-tOs. E muitas veies um fato 
que pode_ parecer verdadeiro, exato para quem 
~ ~escreveJ não o é para aquele que lê: ou escuta. 
Quando _se vê _urna trajetória brilhante como o 
deste jornal, -teffioS que cumprimentar· todos 
aqueles que, desde o seu primórdio atê hoje, vêm 
mantendo na rua o Jornal do Commercio e 
sobretudo agora, de uma fonna modema.. quando 
procura, dentro de uma nova fase, transformar 
o joma1 de apenas noticioso para lmpulsionador 
dos negócios das melhorias econômicas e fman
ceiros do Pa:ís. Ele transformou os fatos econômi
çc;>-fi~anceiros e'!l_n~c_i~_s ~-aflavés del~s f~z e 
faz com que o povo brasileiro conheça muitos 
fatos necessários e indispensáveis para o nosso 
desenvolvimento, ·quer na parte económica, quer 
na parte financeira e 8tê -na parte social. Portanto, 
Qüero me congratular com V. EX e, com essas 
modestas_ palavras, manifestar o meu apreço e 
a minh~ ~dmiração a este jornal que tem na nossa 
Casa esta figura marcante que é o nossO -compa
riheiro $e~~dor J~_c?9lf!l_51~_ql!~· _C_Sl_lp ~-~~-9_ria 
e intellgêncla, vem, aqui, prestando o seu trabalhO, 
e a sua cooperação e, naturalmente, trazendo para 
cá um pouco do Jornal do Commerclo. Muito 
obrigado a V. ~ 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
João Menezes, agradeço o aparte de V. Br que 
faz, na realidad~. com que o meu_djsçurso seja 
mais profundo em termos de análise pol(tlca. 

As publicações da_ imprensa, sobretudo as de Senador pelo Rio de Janeiro, e nascido no bair-
cunho diário, constituem fonte límpida onde os rodaTijuca,·prófundamentecarioca,pareceu-me 
historiadores e os s_oc:iólogos vão, sedentos, beber que esta homenagem precisava ter dela partid
a informação. E, neste particular, o vetusto Jornal pado, em linha de frente, a representàção do nos
do Commerclo é um manancial inesgotável. so Estado. É que a çidade d~ São Se_b-ªstiâ9_ do 

Não vou aqui destacar fatos que foram ali regis- Rio de Janeiro seiViu de berço a esse filho tão 
trados. Tão nwneroSos e tão_significativos foram ilustre e que sempre soube extrerná~la e dignifi~ 
eles que, por certo, incorreria em omissões ii:repa~ cá~ la. O Jornal do Commerclo do Rio de Janeiro 
ráveis. Já passaram de cinqúenta mil as edições tem-se caracteri~ado pela defesa da economia 
desse jornaL Não está aí um acervo d~ ~edoria? _ do nosso Estado, 
O número que enunciei, deveras impressionante, Efusivos cumprimentos_ à direção exeÇl,ltiva 
encerra uma caríssima tradição. ___ desse órgão, na pessoa do Vice~Presidente lbanor 

O Sr. João Menezes - Permite--me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JAM.IL HADDAD - É com grande 
satisfação que ouço V. Ex" 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
Jamil Haddad, fez. bem V. EX' e outros compa
nhelros, ao pedir esta homenagem para este gran-

Tartarotti, e particularmente o jornalista Aziz Ah~ 
med, que me emprestou o brilho de sua colabo~ 

-ração, como-Assessor de Imprensa, quando exer~ 
da a Prefeitura carioca. Cumpririlento à direção 
dos Diários Associados, na pessoa do seu Presi
dente, jornalista Paulo Cabral. 

·a Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD-Com grande satis
fação concedo um aparte ao nobre Senado[ Ger:. 
son Caffiata. 

O Sr. Gerson Camata -Ilustre Senador Ja
mil Haddad, não poderia ver V. ~- _t,_eiminando 
esta sua fala em homenagem ao J<;»mal do Com
merc:fo e aos Diários Assedados, sem que tam
bém deixasse como um apêndice humilde na fala 
de V. EX a homenagem do Estado do Espírito 
Santo. O Jornal do Commerclo e os DiárioS 
Associados fiZeram, sem dúvida, uma $pa im~ 
portante da História do Brasil. Estas cOmemo
rações servem muito bem para que se exalte e 
se· ponha no lugar de destaque que merece na 
História do Brasil, o grande jornalista dos Diári~ 
Assedados que foi Assis Chateaubctand. A gera
ção dos brasileiros de hoje talv~z não conheça 
ou se acentue pouco na. memória de nós, brasi~ 
feiras, o müagre que esse homem realizou. Na
queles anos, entre cinqüenta e sessenta, sem as 
facilidades tecnológicas dos tempos de hoje, sem 
os satélites, serrl a Em.bratel. e seus lances de 
mfcrooii.das, ele conseguiu construir uma rede 
de televisão que é a maior que o Brasil já teve 
na Sua história. Umã rede de imprensa que se 
espalhava pelo Brasil inteiro e penetrava pela 
América Latina também. Estão aqui hoje, partld
pando conosco desta sessão, alguns dos grandes 
lideres dessas empresas que foram seus compa
nheiros e seus contemporâneos, como Ari Cunha, 
Humberto Garguilo, Edilson Varela e, principal
mente, o Senador João Calmon. _o_ que essa em
presa, Diários Associados, pôde realizar pelo Bra~ 
si!, não só no campo da imprensa, mas nas gran
des campanhas que promoveu na agricultura e 
na indústria, fez com que se tomasse nã<Ji s6 uma 
escola de jornalismo, mas uma grande escola 
de c::ívísmo. Muitos dos grandes passos que o 
Brasil deu, ao longo destes últimos anos, devemos 
a esse olhar muito fixo no futuro do PaJs, que 
essa equipe, então comandada por Assis Cha
reaubriand, pôE!e er.xergar e a esses pas...c:os que 
pôde dar bem à frente. Esta hoinçnagem não 
pode ser somente ao Jomid do -~ommerclo 
corno empresa, ou ao Jornal do Çomme_rcio que 
fez tanto a História do Brasü, mas tem que atra
vessar essa porta e ser uma homenagem aos 
homens que fJZeram essas grandes empresas e 
que, hoje, dirigem e trabalham naquela casa cha~ 
mada Jornal do Commerclo. Tive a honra de 
haver começado a minha vida jomalistica pelas 
mãos do Senador João Calmon, nos Diários Asso
ciados, honra que tiveram muitos dos nossos 
companheiros que aqui estão, inclusive o Presi
dente desta Casa, Senador Humberto Lucena. Na 
verdade, vimos que ali havia uma escola de traba
lho, de Jofnalisrno e também uma grande escola 
de c::ivismo e de amor a este País. Ao comungar 
com V. Ex!' nestas homenagens, gostaria de regi&-

__ trar o fatQ de_quenãq_homenageamos apenas 
o histórico jomal e a grande~[flpresa, mas, princi
palmente, as pessoas que o fizeram grande e que 
conseguiram dar a essa empresa o descortino 
-de c::olocá-la sempre a serviço das grandes causas 
do Brasil. Cumprimento V. Ex" por suas palavras 
e pela homenagem que presta. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
G~rson·eamata, agradeço o brilhante_aparte de 
V. _Exl' Agradeço~ também a presença de brilhantes 
figuras do jornalismo brasileiro aqui presentes, 
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neste momento em que se hGmenageiam os 160 
anos do Jornal do Commerdo. Meus sinceros 
agradecimentos ... 

OSr.João Calmon-Permite-meum aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JAMIL HADDAD-C:om-grande satis
fação. O aparte de V. Ext é aparte da homenagem 
ao Jornal do Commercio. 

O Sr. João Calmon - Eminente Senadpr, 
em primeiro lugar, desejo agracJec_er, em no
me da famma cívica de As_sls. Cli.4l.eaubnãhd, esta 
homenagem ao Jornal do Commercio, que 
completa 160 anos de vida. O Jolnal do COm
merda é mais do que um órgão de imprensa, 
ele é uma verdadeira instituição nac_ion.,). Hoje, 
o Senado Federal decide homenageá-lo, por ini
ciativa de um membro do Partido Socialista Brasi
leiro, que é Y. Ex", eminente Senador Jamil Had
dad. Esta é uma "homehagem suprapartidária: 
reúnem-se todas as correnteS políticas para pres
tar uma homenagem a esse Jornal que bate um 
recorde de lon_gevidade na Imprensa brasileira, 
só superado por um outro órgão dos Diários 
Associados, que é o Diário de Pernambuco, 
o mais antigo jomaJ da América Latina. Neste 
momento, estão aqui no _plenário do Se.naQQ F:_e
deral os que garantem que a chama_a_cesa por 
Assis Chateaubriand <:ontinya ªcrepitar. Está. aqui 
o nosso companheiro, o nosso irmão Paulo Ca~ 
bral de Araújo, atual Presidente do CondOmínio 
Acionários dos Diários e RádiQ$ Associados. Aqui 
estão também lbanor Tartarotti, que e o magnífico 
executivo do _JomaJ dQ <::ommerclo; Azis Aha~ 
med, o seu Editor--Geral, além de todos os demais, 
entre os qua1s eu destaç_aria a equipe de primei~ 
rissima qUalidade do Coo:ei() Brasiliense, tendo 
à sua frente os nossos companheiros Edilson Va~ 
rela, Ari C:unha, Ronaldo Junqueira. Neste mo
mento, tenho a profunda convicção de que a obra 
de Assis ChateaiJbrianJi é realmente imperecível, 
pürque tem_ a"üavessado com. gaJha;dia todas a_s 
crises e todas as tempestades. Hoje, o Senado 
Federal presta homenagem ao JOI'IJQ) elo Com
merclo e também à memória daquele que foi· 
um dos maiores Senadores da República, Assis 
Chãteaubriand. Em nome- dos Diários Ag~la
dos, aqui representados por uma bancada de 
seis Senadores que trabaJharam em nossa organi
zação, transm(to o nosso agradecimento a V. EJcl', 
ao nosso irmão dos Diários Associados, Sena
dor Humberto Lucena, que hoje preside esta Casa 
e aa_eminente Senador Odac;ir-.So~s,_também 
companheir_o dos Diárlo_s Associados no Terri
tório de Rondônia e no Es.tado d,Q _Pará, como 
redatar da Província do Pará. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
João Calmem, V. Ex- conhece em profundidade 
a história dos Diários Associados e do Jornal 
do Commerclo e, nesse aparte, fez, na realidade, 
uma análise profunda do que representam o Jor~ 
nal do Commerclo e os Diários Associados 
ppara a coletividade brasileira. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Antes de dar o 
aparte ao eminente Se_na_do_r _Nelson Carneiro, 
gostaria ele agradecer a presença de elementos 
da Imprensa brasileira que dignificam e honram 
o nosso jornalismo, não ,só através do Jornal 

do Commerc::::lo, mas através de órgãos dos Olá
rios Associados, aqui repreSentados por lbanor 
Tartasoft.i, Az!$ Ahrned, qenilson_Gonzaga, Valdir 
Guida, Humberto Gargu!O, SidneYVitlérío, Edilson 
Varela, Ari Cunha, Maurício Dinepi, Ronaldo J.un~ 
queira e Nelbe Chateaubriand. Deixo aqui os cum
primentos à direção executiv.a, desse órgão, na 
-Pessoa do seu Vice~Presidente Ibanor Tartarotti; 
particularmente, por um sentimento de ~izac!.e 
fraterna, ao Jornalista Aiis Ahmed, que me em-

--pi'esTciu_o brilho de sua çol_aboração como Asses
sor de Imprensa, quando eu exercia a prefeitura 
carioca. 

Ouça, neste mo-men~Q, com grande satisfação, 
o nobre Senador Nelson Carntiro. 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Senador, recar~ 
damos, há pouco, na palavra de nosso mestre, 
Senador João Calmon, Qs dias próximos do Jor
nal do Commercio. Quero recordar um fato d.is~ 
tante na· hi~!Qria glOriosa desse órgão. Quando. 
ele era a grande expressão política, as Notas Diver
sas derrubavam líderes e substituíam dirigentes. 
Todos lembramos, os que estudamos a História 
Republicana, o prestígio de Francisco Glicério, 
o--General das 21 Brigadas. Na Câmara, surgiu 
uma moção, contra a qual se opôs o Uder Fran~ 
·dsco GJícéria. Clm jovem Deputado da Bahia, Jo
sé Joaquim Seabra, defendeu a moção, que foi 
aprovada. Ambos faziam parte do mesmo Partido. 
No dia seguinte, nas Notas Dive~sas do Jornal 
do Commerdo, foi publicado um comentário, 
apoiando a posição de Jos_é Joaquim Seabra. 
Nesse_dia, o poderoso Francisco Glicério, o Gene
ral das vinte e uma Brigadas, renunciou à üde
rança da Câmara. Vê V. Ex" a expressão política 
que tinha o Jornal do Commerdo no começo 
da vida republicana. E hoje que V. EX' retrata o 
novo JomaJ do Commerdo, diário que se remo
ça e se perpetua, quero juntar aos nomes que 
V. Ex' traz o de seu mais iJustre colaborador, que 
integra a equipe dos Diários Associados desde 
mwtõequee-õ-Pn!Sident~-i;iàN:ãde:mra:-sr~fieira 
de- Letras, AUstregésilo de Athayde. Eram_ essas 
as minhas palavras, com os aplausos pela inicia
tiva de V . .f.x1' 

O SR~ JAMIL HADDAD - Cumprimento a 
dtfeção dos Dlárl_os Assocladosna pes~aa do 
seu ilustre Presidente, Jorrlalistã Paulo Cabr~: An
tes de encerrar terei a_ hohr~l de OUVÍf os apartes 
dos Senadores Itamar _F'ranéo' é lrain Salatva, a 
quem concedo a paiãvra.- - ~ 

- O Sr. Iram Saraiva - A bem da verdade, 
V, Ex" é um homem feliz, porque p-ode participar 

--e, -sobretudo, se o autor de homenagem à uma 
página da História é uma coisa de muito signifi
cativo. Eu me lembrava agora, quando falavam 
os ilustres Senadores desta Casa, inclusive o Dr. 
João Calman, q:.~e os Diários Associados se 
constituem na memória nacional. Fazer Imprensa 
no Erasil e no mundo não é fácil. Sabemos que 
as ditadutras fazem suc:umbir as letras, sabemos 
que até mesmo a democracia a ni.ordaça as pala
vras, mas, aí, sempre estiveram firmes os Diários 

-Associados. Lembrava~me, também, da Folha 
de Goiás, jornal que ê a verdadeira História do 
meu Estado. Por ali passei como foca e onde, 
como repóTter, aprendi as primeiras letras. Não 
poderia nunca deixar de saudar, aqui esses ilustres 
jornalistas, essas figuras proeminentes da Impren
sa brasileira, esses heróis das nossas páginas da 

QuartaCfeira 28 2535 

História~ porque nos 160 ano~ do Jornal dC) 
Commerclo, nada é mais significativo do que 
ter, inclusive, à frente um Assis Chateaubriand~ 
que abrilhantou a política nacional nesta Casa. 
Associo~me a V. EX', levandouma saudação espe
cialíssima a ess,e~ representantes da ImpreSa bra
sileira que_aqui eStão e aQradecer a eles Por ajuda~ 
rem a atravessar mais de sé:culo e meio numa 
luta tão importante que a História já marcoU, e 
quem está marcado na História vive ria memória 
da gente brasi1eira. Parabenizo V. EX' e associo~ me 
a essa homen_.,gem, na esperança de jiodermos 
estarmos vivos aqui, para cada ano saudar e lou
var trÇ3f;>a!ho _tão írriportante,quanto o de Assis 
Chate~l,lbriand. Muito obrigada. 

OSR.JAMILHADDAD-Agradeçooaparte 
de V. Ex" Ouço o nobre Senador ltan)ar Franco. 

O Sr.ltamar Franco- Senador Jamil Had~ 
dad, queria, como representante de Minas Gerais 
nesta Casa, juntar Ç1 minha voz_ à <;le V. Ex" nessa 
homenagem que presta aos 160 anos do Jornal 
do Commerdo. V. Ex• destacou, no seu pronun
ciamento, uma relação que tem-se dada ao longo 
dos tempos, a relação da liberdade e a Imprensa. 
Creio que esta é a sfntese que o próprio Jornal 
do Commercio mostra, e tem mostrado ao longo 
dos anos, a mobilização coletiva para a caUSQ 

da liberdade. Acho que esse é o fundamento prin~ 
cipal e que tem sido o apanágio da Imprensa 
brasileira. Quero saudar aqueles que dirigiram o 
Jornal do Conuncrclo, saudar, partic:u1armente, 
o noPr~ Senador João_CalmQn~ e _saudar os _emi
nentes jornalistas aqui presentes na pesSoa- do 
Jornalista Paulo Cabral, com que tive a honra, 
quando Prefeito de Juiz de fora, de manter um 
relacionamento pessoal e buscar em Paulo Cabral 
algUJ'!l.aS lições para a administração que puCJ.e 
imprimir à Prefeitura da minha querida cidade 
de Juiz de Fora. Portanto, Seria.dor Jamil H_Çlddad, 
receba aqui, do modesto representante de Minas 
Gerais, a~ n_9_ssashomenagens também, juntando 
a minha voz à de v.--~ ----- ------------------

0 SR. JAMIL HADDAD-Muito grato, nobre 
Senador Itamar FfariCO. Recordo tamPém _que V. 
Ex', Presidente Odacir Soares, que nos preside 
neste momento, comer o Presidente: titu1ar desta 
Casa, Senador HumPerto Lucena, enobreceram 
essa organização. Cumj)tiinento a todos as jorna
listas. redatores, repórteres, gráficos, enfim, a to
dos quantos trabalham nQ Jornal do Commer~ 
cio e são responsáveis por essa saudável existên
cia de 160 anos. 

Por fim, cumprimentos à Imprensa brasileira. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Con
cedo a palavra ao nobre Senador Pompeu de 
Sousa~ 

O SR. POMPEU DE SOOSA (PMDB- DF. 
Pronuncia o sefiuiilte diS-curso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ilustres convidados que represen
tam a famíJia associada, Diários e EmiSsoras As
sociados, tendo à frente o seu Presidente, meu 
caríssimo ariiígo,l'aulo Cabrál de Araújo, que ali 
vejo com os _cabelos quas_e tão .brancos quanto 
os meus, mas a querii-Conheci magrO; lépido 
- lépido ele é até hoje - e de cabelos pretíssl
mos, tão pretos como a asa da graúna, na nossa 
Fortaleza, em 1945, ele então à frente da Ceará 
Rádio Clube; eu saído do Rio de Janeiro, na cam-
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panha que desencade_ava no Diário Carioca, 
quando lutávamos juntos para derrubar a ditadura 
do Estado Novo. 

Caríssimos companheiros, Caríssiinos colegas 
da família associada aqui presente, cujos nomes 
vou-me dispensar de declinar, vez que já foram 
nominados e porque o tempo não deve ser multo 
longo, mas que quero homenagear na figura de 
Nelbe Chateaubriand, que traz o nome do funda
dor da imortal Casa dos Diários Associados: 
o meu inesquecível amigo Assis Chateaubriand. 
Realmente, inesquecível amigo! Nós mantivemos, 
ao longo de um periodo muito extenso da nossa 
via, um namoro que nunca chegou em casamen
to, porque eu me tomara, de "foca"-primeiro em 
Chefe de Redação, depois Diretor do Diário Ca
rioca; mas Chateaubriandjamais me perdoou por 
não ter idO para os Diários Assodados. Cada 
vez que nós nos encontrávamos ele me expro
brava com aquela sua vo~ tão característlci!: "s~u 
Pompeu, você é um comandante_ de longo curso, 
não pode comandar o Diário Carioca, tem que 
comandar um transatlântico, porque o Diário Ca
rioca é uma falua, o Diário Carlõca é uma fa
lua!". E repetia várias vezes isso. E quase pertencia 
depois a essa família, quando o meu querido ami
go João Calmon, o nosso Senador João Calmon, 
nosso companheiro aqui presente, convidou-me, 
após e_u ser demitido da Universidade de Brasília 
como subversivo (porque, então, tentar fazer-se 
uma universidade neste Pafs-erã COflSídera_Qo sub
versão), convidou-me, repito, para fazer, nos Asso
ciados, uma nova reforma na técnica jornalística; 
convite ao qual sou muito grato, porque me per
mitiu formular um projeto para reformulclr a técni
ca do jornal impresso, do jornal gráfico; reforma 
que, ainda hoje, (sobretudo hoje), con~iderováJida 
e necessária. O jornalismo gráfico precisa passar 
por uma reforma esfru_tyréJ.l, pois é feito, até hoje, 
quase como se não hQuvesse nascido ainda o 
jornalismo eletrônko. 

Lembro-me âo entusiasmo com que o Senador 
Jõao Calmon convidou-me para proceder a esta 
reforma- eu que fizera, anos antes- através 
doDiário Carioca- a reforma que resultou na 
substituição da técnica do "nariz de cera"pela téc
nica do lead e a criação do _c:opy-deak. Lem
bro-me, também do estusiasmo ~om que recebeu 
a idéia o próprio Chateãubriand, nesta altura já 
inválido, comunicando-se precária, dramática e 
angustiosamente, na sua impotência de se comu
nicar- pois ainda não aprendera a escrever a 
máquina, o que acabou aprendendo para se co
municar e escrever seus artigos, que antes ma
nuscrevia, com uma letra ininteligível, que só um 
linotipista decifrava. Havia um úníco línotipista nos 
Diários Associados que deciffava a letra de Cha
teaubriand, para publicar seus artigos magnificas. 

Lembro mesmo que ChateaubrianP, chegou a 
se dispor a vender bens patrimoniais para fazer 
esta reforma; mas acontece que estávamos em 
plena ditadura. João Calm_on-ai_nda quis, heroica
mente, resistir, ainda me lembro. Tive(am uma 
conversa com S. EX'-hão sei S_é devo fazer uma 
inconfidência aqui mas vou fazê-la; estou numa 
idade em que se permite fazer inconfidências, 

O Ge-neral de Plantão no Gov_emo, à _época, 
meu conterrâneo e meu ex-redator, -quando 
rae Tenente-coronel- Humberto de Alencar 
CasteDo Branco_chamou o então Deputado João 
Calmon ao PalácJo do Planalto e disse: "Deputado, 
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quero alertá-lo para uma coisa muito grave". Não 
assisti, não sei se foi nestes termos: mas me narra
__raro_nestes term~".e vou_d~9is c?_iZer ~té cju~m 
me narrou; porque, entre parênteses, devo dizer 
que, J;>ara toinar factíVel a reforrnã técnJc_a que 
pretendíamos iriiplantar, João Calmon tinha re
çprrido a uma firma de assessoria económica, 
composta de Hélio Beltrão e Raphael de Almeida 
Magalhães, que e~o se torrtaram planificcidores 
na ár~a econômica. E-quem me confidenciou 
este _episódio foi o !lle~.:~ a_migo Raphael de Almeida 
M;malhães: Humberto d~ Alel}car Cas_~llo Bré!nco 
c;hamara o Deputado João C31mon e lhe dissera: 
"Deputado, quero adverti-lo para uma coisa muito 
graVe: os comunistas estão pi'éparando_um golpe
de-mão contra seusjomais." Ao que Calmon se
gundo a narrativa de Raphael, respondeu: "Presi
dente, deve haver algum engano, porque quem 
está planejando a reforma e à frente da equipe 
é o Pompeu de 8_9usa, a quem conheço há muitos 
anos e sei que não é comunista". Então Humberto 
de Alencar Castello_ Branco, que tinha sido meu 
red_ator, comentarista militar quando Tene!lte~Co
ronel, respondeu: "Também eu o conheço há 
muitos anos, sei que não era comunista, mas 
desde o episódio da Universidade está estranha
mente a Serviço dos comunistas". 

Lembro-me de que João Calmon confidenciou 
iSsg-a Raphael que, por sua vez, me confidenciou. 
E ele pretendia fazer de conta que isso não tivesse 
existido e que continuássemos como já havíamos 
combinado. Procurei João Calmon e lhe disse: 
·~Não te faças ilusões. estamos num regime de 
arbítrio e tu pões em ris-co não um jornal, mas 
toda a cadeia Associada. Vamos desistir, vamos 
em frente, cOntinuemos a viver e tenhamos espe
rança neste País, 

Mas, amigos, meu discurso não_ deveria ser e_ste. 
Fui falar de Paulo Cabral de Araújo, depois de 

_JÇ)á_o Calm9n e acabo por cair em reminiscências. 
. Çonstump dizer que velho, quando começa a falar 
do pa_ssado, não pára_mais._ Eu deveria ap_enas 
refefir-me ao-S preSe~tes dizendo:''Exmo:-Sr. Se
nador João Calmon etc'", e acabei dizendo tudo 
isso. Mas, de certa forma, achei que não deveria 
fazer um discurso escrito, apenas tomei algumas 
notas para servirem de roteiro à_quilo que deveria 
ser um testemunho sobre o _Jornal _do Com
merclo; um testemunho não sobre os seus_ 160 
anos, porque a nossa idade não chega propria
mente_ a coiociqi_r, pois tenho apenas 71 ~nos, 
mas sobre a minha experiência, desde menino 
que, em 1931, aos quinze anoS, chegou-ao ~i o 
de Janeiro para fazer seu curso universitáriO, até 
hoje, com oJomal do Commerclo. São 50anõ:S 
de Jornal do Commerclo 

Não vou, pois, falar de Pierre Plancher, mas 
aperiaS assJnalar uma coincidência curiosa. Ele 

-foi, de certa follTla, a contra partida de um episó
dio muito nosso conhecido. Na França, havia se 
restaurado o anden réglme. DepoLs da Revolu
ção Franceszt,. o regalismo voltara ao Governo, 
sob Luiz X\IIII, Pierre Plancher, um homem livre, 
muito doso da sua liberdade e da sua crença, 

-_era da ár.ga da comunicação. Veio para o Brasil, 
-trouxe a sua oficina e, aqui, lançou, a princípio, 

publicações esparsas e avulsas sobre comércio, 
que acabaram se transformando num jornal diário 
chamado Jornal do Commerdo. 

ISso~,meus amigos, é wna coisa mü_ito curiosa, 
porque ele faz, em 1827, aqui, o que um brasileiro 

tinha id9fazer na Europa em J 809, se não me 
engano: Hipólito José ela Costa~ precisamente na 
!!1gl~terra, criaVa O primeirO jomai _brasileiro, o 
Correio Braziliense,_que o gênio de Assis Cha
teaubriand fez_ renascer no BraSil, na cidade do 
futuro, na cidade em que este País dava um salto 
para a sua futura grandeza _e a sua futura sobera
nia, Brasília. Quero, neste momento, portanto, ho
mEmagear Edilson C:id Varela, que hoje, aO lado 
de Ari Cunha, de Ronaldo Junqueira e de tantos 
outros companheiros, aqui dirige hoje es_se Cor
rela._Brazi_U_ense, que é realmente a revivescência 

· do heróicO Correio 8razlliense nascido em Lon
dres. É muito curiosa essa coincidência -do ctis
tino do Jornal do Commércio com o destino 
do Correio Brazilierise • 

Portanto, não vou falar dele, de Pierre Planche-r, 
já falei muito, e atê demais, depois de ter dito 
que não falaria tainbém de Picot, nem dos dois 
Vtlleneuve, que sucederam a Pier(e P!ancher; por
que, a certa altura, o próprio Plam:her verificou 
que a FranÇa tínha se restaurado na sua liberdade, 
enquanto que no Brasil as Coisas ·coml'!çavam 
a complicar; porque, na verdade, a liberdade no 
Brasil _nã_Q tem chegado nem a ser aquela planti
nha tenra de que falava Octávio Mangab:efra, é 
uma_ s_emente ,que de vez em quando_ começa 
a brotar e depóis matam. Então, Pierre Plancher 
voltou, veio Picot e depois os dois Villeneuve, pai 
e fliho. Também não falarei de Jo.sê Carlç.s_Rodri
gues_ porque não o alcancei. 

Qwndo c_qoh!!d Q JQm~ do Commérdo, 
ao c:hegar ao_ RiQ_de .Ja.nejro em 1931, era_ já 
dirigido Por Félix Pacheco, àquela naf.ávef fíQura 
de intelectual, membro da Academia Brasileira 
·de .Letras, ~- ãr_istocrata do 'espírito, qué fazia 
. umjoJlla_li.Sino coin O inesmo requinte_ e o__mesrno 
sabor a mesma preciosidade estilístiCa, Com que 
traduzia os sonetos de .Baudelaire, e foí Q melhor 

_ ~adutor de Baudeiaiie na HnQua Portuguesa. 
Lembro-me, _ _rneninO de 15 anos, _ao chegar ao 
Ri9deJa_neir'o, ~m 1 931;-acompanhei, ao mesmo 
tempo; OS artigos_ e as--=-tráClUÇõES de]3aUdeiaife 
esçritos por Félix Pacheco. Na verdade, acompa
nhei mais de perto o Jornal do Commérclo 
já a partir de 1935: Não era mais o jovem) o 
adolescente, que erúigtava para fazer o seu cufso 
unlv~ersitário, m<Js, Jt essª altll}:_a,, já era jom.Pis~. 
e O Jornal do Commérdo era dirigido por Elma~ 
no Cardim, também meu queridíssimo amigo, 
e também membro da Academia Brasileira de 
Letras. E a tradição da Academia no JorQal ~o 
Commérdo hoje se prolonga na figura imortal 
-imortal mesmo- de Austregési!o de Athayde, 
porque não creio que Austregésilo de Athayde 
venha a morrer jamais - ele nãO morrerá. ele 
é daquelas pessoas que estão fadadas: assim co
mo da Academia tomou-se um Presidente vitalí
cio, ele se tomará um vitalício na vida. 

Elmano Cardim é também urri acadêmico mais 
pragmático do que Félix PacheCo; um !1-omem 
muito voltado para o Jornal, tendo eu, nessa éiltu
ra, convivido muito com ele, pois já_ conquistava 
uma posição de c_omando no Diário Carioca, 
e, assim convivemos muito no Sindicato das Em
presas Jom~ístiC?~S do_Rio de.Jãneiro. 

Elmano Cardim _assumiu a direção em 1935 
até 1 95_7, quando o Jornal do Commérclo oi 
comprado por outro queridíssimo amigo, real
m~nte, queridí$sims> e in~squecível amigo, cha
mado Francisco Oementiho Santhiago Dantas, 
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o grande Santhiago Dailtas, -ãqi:Jela fíQlira que 
era toda inteligência. Santhiago Dantas, tenho a 
impressão, era só inteligência; era inteligência, in
teligência e inteligência. 

Mas vejam, meus caros amigOs,-rnesni.o a inteli
gência mais inteligente, co_mo _a de S_anthiago 
Dan tas, comete equívocoS, Comprou ele o Jornal 
do Commércio e quis fazer uma refàfinãfadical, 
uma reforma de "cabo a rabo". Acont~ce que 
Santhiago Dantas se_ enipolgaraerrrdemasia pelo 
Diário Carioca que eu fazia. Ora, o Diário Cario
ca tinha, vamos dizer, herdado deJ._E. de Macedo 
Sàares o seu espirita, a sua verve, o seu ·espírito 
rnalfdoso, diria até que brejeiro, picante mesmo 
e às vezes picaresco,- do admirável escritos de 
jornal que (ai J. E. de M J.cedo S9ares. Ele criou 
um misto, eu diria, de malicía, às vezes ácida 
e veles jocosa, com imnia cáustica e caU$.tlcantE:, _ 
com ironia candente e com b!.lrnor d~ ITl~hor 
qualidade, aquele humor que temos de pronun~ 
dar em inglês: humour- porque foram os ingle~ 
ses que criaram o humour- aqUete-hurilour, 
eu dirta, a Swiftou a Stente. Então, esse espírito 
de J. E. Macedo Soares se tran~feriu dos seus 
artigos para o jornal· que eu passara, então, a 
fazer, e os textos do Diário Carioca tinham real~ 
mente esse caráter malicioso, picaresco às vezes; 
e isso encantou de tal maneira o no~ Santhiago 
que ele quiz fazer um pouco o Jorn;d do Com .. 
mérclo à la manlere do Diário Carioca, com 
o espfrito do Diário Carioca. Foi inclusive buscar 
o meu chefe de reportagem Luiz Paulist~o, o 
maior chefe de r_eportagem que já houve na im~ 
prensa deste País, que morreu tragicamente num 
desastre de_ helic_óptero, com Roberto Silveira , 
quando este era GovenvJàor do Estado do Rio. 

Luiz Paulistano era um_chefe_ de reportagem 
com criações imonais, Ele ç;rip:u,_na história folç.Jó
rica do jornalismo brasileiro, algumas coisas real
mente extraordinárias. Criou, por exemplo, uma 
verdadeira _entidade pública que foi o GaViãO-da 
Candelária. -Quem, naquela época, vivia no Rio 
de Janeiro, não se lembra do_ O~vião da Ql_lid1!!
lária? O GaViáO -da Candelária er@ uma ave de 
rapina que se instalara numa das tÕrres_ da 19reja 
da Candelária e que atacava, matava e comia os 
pobres pombos que viviam na Cªn_Q,~I~a. que 
se abrigavam nas torres da Candefá_ria e ali J10S 

terrenos adjacentes da Cá_rideiáriã:-f'luricávi o-ga
vião da Candelária. Tenho a impressão de que 
muito pouca gente dev_e ter visto o gaviãO da 
Candeláría, inas acredito na honestidade do Pau
listano. Não era um homem d~ criar do nada. 
O gavião deve ter existido mesmo, e ganhou, en
tão, uma ta] notori_edade, que haVia sempre multi
dões ·de pessoas olhando para o céu à espera 
do gavião. O gavião foi uma espécie de monstro 
do Lago Ness. Que-ro dlu:r. de§_apareceu sem 
nunca ter sido visto por outras pessoas. 

Como dizia antes, o meiJ -qUerido amigo San 
Thiago DantaS pretendeú fazer o-Jornal do Com
mercio à maneira do Diário Carioca. Eu dizia: 
"San Thiago, você cometeU um erro fundamental 
de técnica jornalística, de técnica d_e qualquer enti
dade, de qualquer instituição. Você cometeu uma 
violência contra a individualidade, contra a perso
nalidade do seu jornal". O .,Jornal do Commer
do tinha mais de 100 anos a essa altura. Então, 
o JornaJ do Corrunerclo, querendo parecer com 
o Diário Carioca, que _era um jornal malicioso, 
picante, picaresco, cheio de iioniaS, cheio de malí-

clãS, eü _lhe_ disse: ''Você está fazendo do JomaJ 
do ·comme~;cl0 ~ffi velho gaiteír0". 

Foi qUando surgiu a figura tutelar, a figuraprovi
'dencial de Assis Chateaubrianâ, para salvar O Jor
nal -do- Commerdo. E foi ASsis Chateaubriand, 

-com aquele talento, com aquela garra, com aque
la vitalidade que Deus lhe deu~ não só aquele 
articulista espantoso, mas tambérri aquele criador 
de jornais, criador de el1}presas jornalisticas, 
quem reformulou, ·empreSari_al e tecnican1Emte, 
-o jornalismo, com o e_spíiitO daquele cangaCeiro 
do jornalismo, aquele Virgufino Ferreira-da Silva, 
da-inteligência brasileira; que veio Como um reno
YadQ_r, como um homem que despreconceltua 
a imprensa - e costumo dizer ·que ele se tomou 
uma espéci_e de moralista do imoralismo brasi
leirO, fõi tii'na 'espécie de· MacUnaíma-nOrdeStino 
-, quertli'enoVolfO jornalismo atr_c~yés do ~!)m~ 
do Commerclo. -~ -

E neSta figUra ImOrtal de Ãssis Chci_feaubriand 
qUe quero- en:cerrar _ éste m_eu descosido p_ronun
ciamento. Quero encerrar com est~ figura ine~ 
quecível. esta figura que criou _a Ordem do Jagun
ço, ó.ú. do C:.:hapéu de CoUto; que êra ·a COndeco
ração máxima que ele dava a alguém_ pelo fato 
de te-r feito alguma C()iSa grande. E ele próprio 
foi quem fez realmente algâma ·coisa grande: ele 
se transformou também num Mecenas deste País, 
um Mecenas até com- o dinheirO dos outroS. Ele 
tinha aquela capacidade eSpantosa de razer com 
que os Mecenas que não tinham coragem -de 
ser Mecenas, se_toro~ero M~c;:en<is de _verdade, 

_ e assim criou coisas e.omo o Muse_lJ de .Arte t:je 
São Pau_lo, que é recllmente uma das instituições 
que honram a cultura_ deste País. 

Portanto, na pessoa, na figura, na memória de 
Assis Chatealibriand, quero deixar a palavra final 
deste meu pronunciamento, porque _é nessa figu~ 

- ra que devemos nOS inSpirar para que este Brasil 
- ganhe_a grandeza que merece, para que este Bra-

sil renasça destes dias at.ormentados_ em que vive
mos, com novas forças, se r~l)<?Ve, se engrandeça, 
e _se_ tc:irne_um ~ªís_ que todos_ nós merecemos, 
que- este povo acima de tudo merece, mas que 
infelizmente não tem sido possível chegar a ele, 
tantos são os descaminhos pelos quais temos 
andado. Vamos, meus amigos, inspirados por As

- sis Chateaubriand, lutar para fazer deste País, 
aquele pais que ele sonhou, com que todos nós 
sonhamos, aquele país soberano, livre, aquele 
país onde haja, ao mesmo tempo, "liberdade, 

_ igualdade e fraternidade", o lema que Pierre Plan
cher trouxe para o Brasil, Muito _obrigado. (Muito 
bem! Palmas.) 

OSR-PRESIDENTE(OdadrSoares)-Con
cedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 

OSR- EDISONL08ÃO (PFL'-MA Pronun
cia o seguinte discurso. -..:....=-sr.- Presidente, Srs. 
senadores: . . 

CoStlimo dizer que, agora politico, o- que de 
fatO sou, ~jornalista. E multo me ·orgulho de mi
nha profiSsão de origem. Durãnte boa parte desta 
rtiihha carreira de jornaliSta; eu a exerci hos Diá

-ri-os Associados. Comecei pelo Diário de S. 
Paulo, há tantos e tailtos anos·; passei depois 
para o Con-e;v ..... razlltense de onde fazia uma 
·colUriá J)ofítica -que, pela generosidade dos direto
res das Organizações de Que fazja parte o Correio 
BrazUiense, era- publicada; -convivi, durante esse 
tempo, com os companheiros Edilson VareJa, k' 

Cunha,_wn pouco mais distante com_o meu cole
ga João Calmon, Corri Paulo Cabra], Rçmaldg..!un-
queira e com Maurício Dinep. --- _ 

Menciono essas coisas porque parece QUe o 
meu companheiro Jamil Haddad, não teve noticia 
de que eu fui também dos Diários Associados, 
É apenas um registro para a fiiSt6da contem
porânea e porque hoje se comemora o· aniversário 
do Jornal do Commerclo, que tem em lbWtor 
Tartarotti, também companheiro meu daquela 
época, um de seus mais ilUstres dirigentes. 

Acho q_ue também foi por esta Jazão quê -o 
_ meU Ilder CarloS Chi,éirelli, me_escolheu_para falar 

em noffie do Partido rlestã hOmeilageri't tãõ- me
- r:e_çid.,_, muito mals do que ao Jornal do-Com
merda; aOs Diários Associados, que-for~ln-por· 
-assini dizer, O início do grande jornalismO que 
acompanhou a vida política e social deste_ nosso 

-País: --
Assis Chateaubriand- já se disse tantas vezes 

foi um· gigante do jornalismo; a sua-visão era 
muitO maior do que isto, era a visão-de um ho
rriem de Estado, a. visãO de um político que ilus~ 
p-au esta CaSa_e: f~_com_quê-os-bfasilerro:Çse 
orgulhass-em do Pãís -que :Possuíam.- - -

Gostaria de obter a atenção dos nobres colegas 
para alguns breves comentários, públicados pelo 
Jornal do Commerdo do Rio de Janeiro. Eis 
o primeiro: 

"Se vingarem as medidas p-ropostas pela 
comissão de orçamento da Câmara dos De
putados, combinadas com o_ governo de_sa
parecerão·as últimas esperanças de uma res
tauração financeira e, __ g~ qu_eda em ((Ueda, 
chegaremos inevitavelmente. à .Sl,!Spensão 
dos pagamentos." 

Fica claro, aqui, a preocupação do referido Diá
rio, - e dos empresários, brasileiros - corri a 
ameaça de moratória pelo Governo, ao sair da 
velha para a Nova República. A este respeito, o 
jornal apresenta sua sugestão, que nos leva ao 
seguinte textó~ 

"Duas coisa são indispensáveis no pensa
mento do Ministro da Fazenda para reerguer 
o Crédito do País: limitar as despesas aos 
serviços imprescindíveis, suprimindo-se to~ 
das as outras que poss_am ser adiadas, e çriar 
um plano para o resgate do papel-moeda_" 

A_ sugestão é_ clara: corte _nos gasto públicos. 
Mas, na mesma matéria o JOrnal do Comme_rclo 
:apresenta uma nota de desalento, ao ~ementar 
as seQuintes palavras do Ministro_ da Fazenda: 

-_ "O que cumpre não é desanimar, é agir 
com resoluçã<;> e fi~eza.': 

De fato, a çrítica não _se __ _f~ esperar, e vem 
nos seguintes termos: 

C"' - -- "~Precisam-ente isso que Suã Excelência 
não tem feito. É sempre infeliz que, no mo
mento do perigo, qt.iartdo se faz mister uma 
ação pronta e firme, o Ministro evita e cruza 
os braços.'' 

Alguns dos Senadores que r:r)e ouvem neste 
momento poderão estar se perguntando: a que 

- título abala-se o orador a levantar o tema de nossa 
mor-atória, de nosso déficit público e, como: se 
não bastasse, a citar comentários até certo ponto 
desairosos a respeito do Ministro da Fazenda? 
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Na realidade, Srs. Senadores, o meu propósito 
hoje não é tratar dos temas aqui ventilados, mes
mo porque estes assuntos já têm, pelo menos, 
91 anos de idade. A matéria que lhe foi publicada 
no Jornal do Commerclo carioca, em novem
bro de 1896, conforme pesCit.iisa do Sr. Feres 
Nader, em pleno governo Prudente de Morais, 
primeiro presidente civil da estão "Nova Repú
blica". 

Muito pelo contrário, este não é um momento 
de critica, mas de louvor. Louvor ao Diário mais 
antigo do Rio de Janeiro e o ~gundo mais antigo 
do Brasil e da Améric_a Latina, que circula ininter
ruptamente há exatamente 160 anos, aníversa
rlando em I~de outubro, segundosegurasepreci
sas pesquisas de_ um de_s_eu_s redatores mais ilus
tres, o inesquecível FéJix. Pacheco. 

De fato, até o início do século, havia grande 
controvérsia a respeito da data de fundação e 
dos primeiros proprietarios deste jornal. Coube, 
então, a este homem notável a tarefa de tudo 
esclarecer. Em 19 de outubro de 1917, em ttaba
lho intitulado "Um francês brasileiro", Félix Pache
co afirma haver o Jornal do Commerdo sido 
fundado por Pierre Plancher, livreiro e editor fran
cês, como uma continuação do Spectador Bra
sflelro, ambos da mesma oficina e do mesmo 
dono. 

Se é verdade o que mostram as estatísticas 
sobre o tempo de vida das empresas privadas 
brasileiras - que seu prazo médio de vida é de 
vinte e cinco anos- então, mais sobejos motivos 
de louvor e de contentamento havemos de ter 

' em associar o Partido da Frente Liberal àqueles 
que festejam tão significativa marca. 

Em 2 de abril de 1959, ocorre outro fato signifi
cativo na gloriosa trajetória deste Diário, que já 
houvera tido a honra de publicar as famosas "Car
tas da Inglaterra", de Rui Barbosa: o Jornal do 
Commerdo é integrado à rede dos Diários Asso
dados, ao ser adqu1rido por Assis Chateaubliand, 
sendo sua díreção conferida ao extraordinário jor
na1ista Carlos Rfzzini. Sabe-se que à solenidade 
de posse estavam presentes figuras exponenciais 
do cenário nacional, tais como: Herbert Meses, 
Austregésilo de Athayde - o nosso Austregésilo 
- Théofdo de Andrade, JoãO Calmon~ Gomes 
Maranhão, Sabóia Liina, Danton Jobim, dentre 
outros. Agora que este órgão da Imprensa brasi
leira comemora seus 160 anos -1827-1987 
-,queremos. da Tribuna do Senado, preStar nos
sas homenagens a figura ínesquecívels que pas
saram por sua redação, figuras essas que serão 
reverenciadas nas pess_oas de José Verissimo, VIs
conde Taünay, Eunãpio Deir6, Alcindo Guana
bara, Araripe Júnior, Alberto Ramos, Afonso Cel
so, Urbano Duarte, Oliveira Lima, Félix Pacheco 
e San Thiago Dantas. 

Ao extemar nossos parabéns aos dirigentes do 
Jornal do Commerdo pelo transcurso dos seus 
160 anos, ·congratulamo-nos com todO-o ]oma
ltsmo brasileiro, que se tem apresentado como 
urna das melhores imprensas do mundo. 

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

O SR- PRESIDENTE (Odacir Soares)- Sr" 
e Srs. convidados para esta sessão EsPecial de 
Homenagem pelo TranscUrso dos 160 anos do 
Jornal do Conunerdo, oconida no dia 1 ~ de 
outubro próximo passado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo 11) Outu'bro de 1987. 

O Jornal do Cornmerdo não é o mais antigo 
Cioticioso do País, pois o COrreio Brasiliense, de 
Hipólito da Costa, um jornal exdusivamente de 
brasileiros, já circulava em junho de 1808, impres
so em Londres. Mas, tem o Jornal do Com
mei'do a pqs_ição e o mérito de ser o único jornal 
do País que vem funcionando, ininterruptamente, 
por 160anos, o que o coloca entre os mals antigos 
jornais do mundo. 

Nas páginas do Jornal do Commerdo está 
a História do Brasil; a vida da sociedade braslleíra, 
contada dia a dia, desde 1827. Em suas páginas 
estão a literatura, as artes e a crônica dos mais 
relevantes acontecimentos da_ vida nacional, 
transcritos da pena de grandes vultos do nosso 
jornalismo e de nossa íntelectualida.de. 

Pas_s_aram pelas colunas desse jornal, como 
· seus colaboradores: O Visconde e o Barão do 
Rio Branco, Machado de Assis, José de Alencar, 
Honório Hermeto Carneiro Leão, Gonçalves Dias, 

-J.oáciuim Nabuco, Rui Barbosa, Guerra Junqueiro, 
Raul Pompéia, José Verissimo, Araripe Júnior, o 
Visconde de Taunay, Alcindo Guanabara, Félix 
Pacheco e muitos outros que ilustraram a nossa 
literatura e o nosso jornalismo. 

As coleções do Jomal do Commercio sãq 
um tesouro de nossa cultura _e de nossas raizes 
históricas, O pr6pio Senado teve, durante algum 
tempo, os anais de sua atividade parlamentar pu
blicados neste noticioso, como se fora o nosso 
Diário Oficial. 

Os oradores que se manifestaram neste plená
rio realçiláun, com muita propriedade, a valiosa 
participação do Jornal do Commerdo na for
mação, preservação e d~senvolvimento de nossas 
letras, da atividade económica, comercial e indus
trial de nosso Pais, e da, consciência nacional em 
toffio dos grandes temas e das grandes causas 
que marcaram as diVersas fases da história de 
nossa nacionalidade, a partir de sua fundação até 
os nossoS dias. 

Nâ~ ~e Poderia encerrar esta sessão sem falar 
mais uma vez em Pierre Plancher, seu fundador, 
que ao despedir-se do Brasil, em 1834, declarava: 

"Tenho duas pátrias, a que me viu nascer 
nunca me fará esquecer da outra que me 
acolheu. E sempre há de meus olhos volt_ar
Se para este belo torrão braSJ'liense, em que 
estão reunidas as minhas mais vivas afei
ções". 

Erri se falando do Jornal do Commerdo, e 
da imprensa brasileira em geral, não se poderia 
deixar de falar, muitas vezes, também, em Assis 
Chateaubriand, que o integrou na rede dos Diários 
Associados. Não poderemos deixar de falar em 
João Calmon e Paulo Cabral. E ao falar nestas 
pe5soas, nestes hÕmens de grandes ideias, pode

- ríamos ter começado por Austregésilo de Athay
de, atual Presidente do Jornal do Commerclo 

-=--e um -dos mais destacados representantes da cul
tura nacional. 

Ó Senado Fede_ral, ao rememorar a atuação 
deste importante órgão_ da Imprensa brasileira, 
homenageando, também, seus fundadores e 
atuais dirigentes e colaboradores, reconhece os 
s_eus- méritos de grandes e rele_vante$ serviços 
prestados ao Brasil e aos brasileiros, dur;mte este~ 
160--anos em que esteve no foco dos acontecJw 
mentes, a serviço da infonnação e, principalmen
te, na verdade. 

O S_R. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A 
PresJdênda vai suspender a sessão por cinco mi
nutos para os cumprimentos aos homenageados. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 11 horas e 38 minutos, a 
-Sessão é reaberta às 11 horas e 42 minutos.) 

O SR- PRESIDENTE (Odacir Soares)- Está 
reaherta a sessão. 

A Mesa registra o recebimento da edição come
morativa dos 160 anos do Jornal do Commer

- do e também de uma publicação referente à notí
cia "Dia-a-Dia" do referido jornal. Esses docuw 
mentes hist6çicos passarão para o Arquivo do 
senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -So
bre a mesa, mensagens que vão ser lidas pelo 
Sr. 1 ~-secretário. 

São lidas as seguintes 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da Repú
bHca. submetendo à deHberação do Se
nado a escolha de nomes Indicados para 
cargos cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
n• 228, de 1987 

(N• 381/87, na origem) 

Excelentíssimo~ Senhores Membros do Sena
do F ecferai: 

Nos termos do art 128. da Constituição F~dew 
ial, tenhp~a )lonra de submeter à elevada conside
ração do Egrégio Senado Federal o nome do 
Generalwde-Exército Jorge Frederico Machado de 
SantAhna para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tnbunal Mili~ar, em va~a _reservada aos 
oficiais-generais da ativa do. Exerc1t?,. aberta em 
decorrência da aposentadona do Mimstro Gene
ral-de-Exército Túliq Cha~as Nogueira. 

Os méritos do General-de-Exército Jorge Fre
derico Machado de SantAnna, que me induziram 
a -escolhê-lo para o desempenho desse elevado 
cargo, constam do anexo Curric:ulum Vltae. 

Brasília, 22 de outubro de 1987. - José Sar
ney. 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
Secretaria-Geral do Exército 

I • SEÇÃO/AL T QEN 

DADOS BIOGRÁFICOS DE 
OFlCIAL-CiENERAL 

Nome: Jorg;; Frederico Machado de S_ant:Anna, 
CieneraJwde-Exército. 
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DADOS BÁSICOS 
1. Nome: Jorge Frederico Machad9 de Sant'Anna 
2. Identidade: 011992300-1 
3. Data nataJicla: 20 de janeiro de 1923 
4. Cidade natal: Recife- PE 
5. FDiação 
a. Pai: Cyrillo Joaquim de Sant'Anna- ProfiSSão- comerciante 
b. Mãe: Ootilde Dias Machado de Sant'Anna- (prendas domésticas) 
6. Estado dvU: Casado 
7. CIC: 0115433117-91 

DADOS MIUTARES 

1. Datas de praça e promoções 
a. Praça: 17 mar 1941 
b. Asp: 8 jan 1944 
c. 29 Ten: 28 de abr 1944 
d. 1 'Ten: 25 jun I 945 
e. Cap: 25 mar 1950 
f. Maj: 25 ago 1956 
g. Ten Cel: 25 dez I 963 
h. Cel: 25 ago 1967 
i. Gen Bda: 31 mar 76 
j. Gen Div: 31 mar 81 
k. Gen Ex: 25 nov 85 
2. Origem (CivU, CM, EPC, Tropa) ClvU 
3. Anna: Cava1aria 
4. Cursos militares (mendonar os anos de realização) 
a. No Brasil 
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Ano 

Escola Militar do Realengo (CAV-REG 40) ········---·--·--··--··-··----··: 1941-1942-1943 

Escola de Motornecanização ·-· ---··~··-·....-..,.,._---~- ·--~----·-···--·-·--· 1946 .. - ~- -

EscoladeAperfeiçoamentodeOficiais ............ - .. ·----·--· .. --... ·-. - ..... ...,._ ___ ,, . ·---1953 

Escola Superior de Guerra (CUrso Superior de Guerra) ................ ~·-·---········ .. ·--···--·--.,.·-", 197!3 

Estágio de Introdução à Pesquisa Operac;fOnal e AJ_l_~lise 5ie S!ste~~ (IME) .............. ____ ...... ~-- _1970 

b. No exterior Ano 

Informações (Estado~ Unidos) ........... , __ .. ,, ________ ---. ··-·· .. ·-··.!7·--··.,...·-··-;_- 1969 

Síntese da vida Militar (Desempenho de funções) 
a. Até o posto de Coronel (se possível mencionar os periodos) 
(1) Em campanha 
(2) Em comando (ou chefia) 

I• BCC-RIO- R.J-CMT-25 mai ~8 a 21 ju[70 
(3) Na tropa ( exceto comando) 
2• RCM-Rosârio do Sul~ RS -17 fev44 a 25 jun 45 -Subalterno Esqd 
2' BCC-Rio '---&I- 9 jul45 a 12 jan 46; 20 fev 16 a 30 abr 46- Subalterno Esq 

·21 jul45 a 27 ju145: 13 jan 46 a 19 fev 46- Cmt Esqd 
19 RC Mec::-St? Ângelo -RS - 17 jun 50 a 21 set 51 - Cmt Esqd 

122 set 51 a 7 jan 54- Fiscal Administrativo 
I• RCM- S~ Rosa - RS - 17 nov 53 a 9 fev 54 - Cmt Esqd e Ch SV Especial 
10 fev a 14 mar 55 -Sub-Cmt e S{3 -
15 mar 55 a 27 mar 55- Cmt RC 
28 mar 55 a 18 dez 56 - Sub-Cmt e S/3 
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(4) No Quadro de Estado-Maior, ou como Engenheiro MUltar (somente no Exército) 
QG 2• RM-SP-10 mar 61 a 4dez 61- Estagiário de EM 

5 dez 61 ã 12jun 62- Ch 4• Seção 
13 jun 62 a 30 jun 62 - Ch 3' S~ção 
]9 jul 62 a 7 mar 63 - Ass Sec_ .Gen Ciii.t 2" RM 
EME-Rio- RJ- 20 mar 63_ ~-;3 fev 64- Adj. Sub-Chefia 
oMs-Rio- RJ -12 fev 73 a 26 fev 73 ....... Ch Assessoria 
DMB-BSB - DF - 26 (ev 73 a 23 ago 73 ....,.__ Cb Assessoria 
DGP-BSS -DF - 23 ago-73 a 3! mar 76 - Ass Sec Gen Ch DGP 
(5) No Quadro Suplementar (inclusive em estabelecimentos de ensino, sem ser instrutor) 
Es MM-Rio-RJ -30 abr 46 a 23 dez 46_:-:-_Aiuqo 
11 fev 47 a 29 dez 47- Subalterno Cia-Cmdo-Sv 

29 dez 47 a 28 jan 48- Adjudante do Pessoal e Cm_t Cmdo Sv _ 
29 jan 48 a 19 dez 48 -Subalterno Cia CI'!'Jdo Sv 
20 dez 48 a 23 jan 49 --Ajudante do pessoal e Cmt Cia Cmdo Sv 
24 jan 49 a 14 dez 49 - Sul?alterno Esqd 
15 dez 49 a 25 jan 50 - cmrE.sqd 
27 fev 50 a-04 abr 50- Subalterno Esqd 
EsAO-Rio-RJ - 8 53 a 3 out 53 -Aluno 
Diretoria de Remonta-Rfo-RJ - 18 jan 57 a 21 fev 58 - Chefe Seção 
ECEME-P. Vermelha- RJ --22 fev 58 a31 jan 61-Aluno 
(6) Em estabelecimento de ensino (como Instrutor) 
ECEME-P. ~ermelha-RJ -4 fev 64 a 18 set67 -Instrutor 
27 Jui 70 a 9 fev 73- Ch Sec Ensino e Ch GPC 
(7) Em funções mllltares fora do Ministério do Exército 
PR~SNI-Rio - RJ - 18 set 67 a 24 mai 68 - Ch Seção 
(8) Em funções dvls de Interesses miJitar 
(9) No exterior 
OS lntelligence Schooi-Fort- Holabird- Maryland- USA 7_~t 66 a 16 dez 66_Aluno (lnforma~es) 

durante o período ·em que era instrutor da ECEME 

(lO) Conússões especiais (Como Represen
tante, Delegado, etc.,) 

AniversáriodeASSUNÇÃO-PARAGUA.Y -13 
a 20 mai 77, como Gem Bda, convidado pelo 
Cmt em Chefe das Forças Armadas Paraguaias 
(Presidente da Repúblka). 

b. Como Ofidal-General (Mencionar os pe
nedos) 
51' Bda C Bld - RIO-RJ - 7 mai 76 a 3"1 Jah 
78-Cmt 
ESG- RJO-RJ- 6 mar 78 a !9 dez 78-
Aluno (CSG) 
DPB-8SB--DF- 22 fev 79_a 4 abr 79- Diretor 
DMM-BSB--DF - 5 abr 79 a 30 mar 81 - Di
reter 
DMM-BSB-DF- 31 mar 81 a 4 rriai 83 -
Diretor 
Gnt da 2•RM- De 12 mai 83 a3jan"86 
Sect SEF - De 8 jan 86 à 

6- CONDECORAÇÕES 
a. Nacionais (constantes do Almanaque do Exér
cito) 
- Ordem do Mérito Naval - Grande-Oficial 
- MedaJha de 40 anos de bons seiViços- (ouro 
dpassador de platina) 
-Ordem do Mérito MUltar - Crã-Cruz 
-Medalha do Mérito Tamandark 
-Medalha do Pacificador 
-Medalha Mérito Santos Dumont 
- Ordem do Mérito Aeronáutico - Grande-O---
ficial · 
- Ordem de Rio Branco (Grã-Cruz) 

-Ordem do Mérito Forças Armadas- Grande. 
Oficiá!- -
b. Estrangeiras (constant~ do Almanaque do 
EXérCito) 

c. Honorificas (estaduais, miniSteriais e oUtras, 
não~constantes do Almanaque do Exército) 

1. FamOia 
a. Esposa: Lélía Maria dos Santos Machado de 
Sant'Anna ProfisSão: Funcionária autárquiCa. 
(Prendas domésticas) Bacharel Direito 
b. Filhos: (se casados, mencionar genros e no~ 
ras) Ana Lúcia Sant'Anna Zobaran- Profissão 
(prendas domésticas) 
Genro: Rui Zobaran Neto - Bacharel - em Di~ 
reito 

c. -NetOs 
Pedro Sant'Anna Zobaran 
Otávio Sánt'Anna Zobaran 

2. ~,Cursos clvls 
a. Cursos secundários 
b. Cursos superiores 

- c._ Cursos de Idiomas 
3~ Domínio de Idiomas estrangeiros 
-Inglês · · 
4. Funç6es civiS 
5- Exercício de magistério clvll 
6.. Ativldades culturais 
a: Uvios PUbUcados--(niencióOar a editora) 
b. Conferências, ensaios e artigos publica~ 
dos (mencionar o órgão e, se possível, a data 
da pUblicaÇão) 

c. Organizações de que foi conferendsta 
convidado (mendgnar o ano) 
7. Títulos honorificas 
8. Associações (Culturais, mantrópicas,- etc., 

- que integra) 
9- Atlvldades desportivas 
.._ Atuals 
b. No passado 
(1) Militares 
(2) Civis 
10. Ativldades artistlcas (Música, pintura, es
cultuia, canto, etc.) 
11. Atividades especiais (Atividades manuais, 
radioamador, coledonador, criador, etc.) 

MENSAGEM 
N• 229, de 1987 

_ (N• 382/87, na origem) 

Excelentissimos Senhores Membros do Sena-
do Federal: · 

Nos termos do art. 128, da C_Qnstituiç:ão Fede
ral, tenho a honra de submeter à elevac;la conside-
raÇão do Egrégio Senado Federal o nome do 
General-de-Exército Haroldo Erichsen da Fonse
ca para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Td):>_J,mal Militar, em vaga reservada aos ofidais
generais da 13tiva do Exército, aberta em decor
rência da aposentadoria do Ministro General~de
Exérdto HeEtor Luiz Gomes de Almeida. 



Outubrcl de 1987 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Os méritos do Generéll-de-Exército Haroldo 
Erichsen da Fonseca, que _rlleinduziram a esco- _ 
lhê-lo para o desempenho desse elev_ado cargo, 
constam do anexo Cuniculum Vlt.ae. 

Brasília, 22 de outubro de l 98(. - jOsé Sar
ney. 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

Secretaria Geral do Exército 

1' SEÇÃO/ALT GEN 

DADOS BIOGRÁFICOS DE _ 

OFICIAL-GENERAL 
Nome: Haroldo EriChSen da Fonse.ca 

General-de-Exérdto 

DADOS BÁSICOS 

1. Nome: Haroldo ErichSeri da FOnseca 

b. Mãe: Lucia Erichsen da Fonseca 
6. Estado d.vU:-CãSado--
7. CIC: 002231073-87 

, DADOS MIUT ARES 

1. Data$ de praça e promoções 
a. Praça: 170341 
b. Asp: 080)44 
c. . 2']'.,n: 280444 
d. 1 <ren: 250645 
e. Cap: 100149 
f. Maj: 251053 

9. Ten "Cel: 250863 
h. Cel: 250867 
i. Gen Bda: 310376 
j. Gen DIV:-310381 
k.. Gen Ex: 310385 

2. Identidade: 100083560-1 
3~ Data natalícia:! 04 Fev 

2. ORIOEM (C:Ml, CM. EPC; Tropa) Colég[o Mili-
tar do Cea_rá._ - -

4. Cidade natal: Fortaleza -3.----ARMA: Artilharia 
5. Filiação: 4. CURSOS MIUTARES (Me_ncioo~r os anos de 
a. Pai: Eduardo Studart da ForiseCa realização) -

a. NoBrasil 
-Colégio Militar do Ceará 

-EScola Militar do Realengo 

-Escola de Motomec.anjzação do Exército 

-Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

-Escola de Comando e Estado-Maior .do Exército 

-Escola Superior de Gu_erra 

b. No Exterior 

Não tem 

S. Síntese da Vida_ ~tar (I;>eser:npenho de Funções) 
a. Até o posto de Coronel (Se possível inencionar os perídâos) 
(1) Em Campanha 
Não tem 

(2) Em Comando (ou Chefia) 

Comandante do Colégio Militar de Forta1eza (1969-1970) 
(3) Na Tropa (exceto Comando) 
7~ GAD- Olinda-Pern-ambuco (Jan_1944- Dez 1944}_ 
REsA- Deodoro ...-... RiQ __ de Janeiro (Jan 1945- Dez:-1947) 

Ano 
1934-1938 

1941-1943 

1945 

1951 

1955-1957 

-1974 

Ano 

(4) No Quadro de Estado-Maior, ou como Engenheiro MUltar (somente no Exército) 
-Chefe-Seção do E.M/2.0 DC- Uruguaiana (Fev 58- Fev 60) 
-Adjunto do Estado-Maior do Exército --1965 
-Oficial de Gabinete do Ministro do Exército ( 1965 - 19_67) 
-Chefe da Seção de Planejamento AdministratJvo, Programação e Orçamento do EME (M_ar 
75-Abr 76) ·· 
(5) No Quadro Suplementar (inclusive em estabelecimentos de ensino, Jiem ser instrutor) 
Ch Seção do Fundo do Exército~ 1968 
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(6) -Ein- estabelecimento de ensino (como 
lnsbutorf · 
-lnstrutordaAMAN .(1948,1~50) 
-Instrutor da EsAO (1951-1954) 
-Instrutor da ECEME (1960-1964) 

(7) Em funções mllitares fora do Mlnlstérlo 
do Exén:lto 
Não teve 

(8) Em fun_ções civis de interesse m.Jlltar 
Não teve 

(9) l'lo exterior 
Adido das Forças Armadas na Venezuela 
(1971-1973) 

(10) Comissões espedals (Como Represen-
tante, Delegado etc,) _ 
b. COino Oficial-General (Mencionar os 

periodos) 
-CmtdaAD/1 -De20Mai76à13Fev 
78 
-CmtdoCMRJ -De20Fev78à30Abr 
81 
-SubchefedoEME ........ De19Mai81à14 
Mar83 
-Cmtda 10aRM -De 18Mar83à"24 
Abr84 
....::Vice-Chefe do DGS -De 30 Abr 84- à 
06 Fev85 
-SubSecSCT ~De14Fev85à3lMar 
85 
-Sec SCT -De 31 Mar 85 à 

6. Condecorações 
a. Nacionais (Constantes do Almanaque do 

Exército)_ _ _ _ _ 
-Medalha de 40 anos de bons serviços -
(Ouro -c/l'a$Sãctoi de Platina) -
~Medalha de-Güerra --
......;..Medalha do Pacificador 
---=.:. Or"derrc do Mérito Militar - Grau de Gr~
crut 
-Ordem do Mérito Naval- Grande Oficia] 
- MedaJha Marechal Trompowski 
-Medalha_Mérito Santos Dumont 
-Medalha Mérito Tamançtaré. 
--:-Ordem. do Mérito Aeronáutiço - Grande 
Oficial 
-Ordem do Rio Branco __:_ Grã-Cruz 
- Oi"dem do Mérito Força_s Armadas-Oran-
de~Oficial 

b. Estrangelras (Constantes do-Almanaque do 
Exército) 
-Ciui das-Forças Terrestres VenezUelanas 
~ 2'-Ciã:sSe-Venezuela 
"""""'Diploma da Legião do Mérito - Grau Ofi
cial- Governo- dos EUA · 

c. Honoríficas {Estaduais, __ MJnjsteriais __ e outras, 
não constantes do Almanarque do Exército) 
~De Caxias 

1. Família 
a. Esposa Sra Corina Cidade Eiichsen da Fon
seca 
Profissão - Do lar 
b. Filhos (Se casados, rrienCTonaf geilrOs·e-noras) 
-Eduardo Cidade Erichsen da Fonseca 
ProfiSsão - Técnfco de Equipamento 
c..l'letos 
2. Çursos civis 
a. Cursos secundários - Nenhwn 
b~'ciirsoS superiOI'es- EcOnomia- F.acul
dade de CiênCias Políticas e Econômicas dq Rio 
Jarieiro (1963~ 1968) 
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Centro çle Desenvolvimento Econôm_ico (Endec), 
do IPEA :..__Curso de -Plaltejamento E_conômicó 
de 1967 a 1968 . 
c. Cursos de Idiomas - Nenhum 
3. Domínio de Idiomas estrangeiros - Espa
nhol 
4. Funções civis - Nenhuma 
5. Exercido de Magistério ClvD - Não 
6. Ativldades culturais 
a. Uvros públlcos (mencionar a editora) - Ne
nhum 
b. Conferências, ensaios e artigos publicados 
(mencionar o órgão e, se possível, a data da publi
cação) 
c. Organizações de que foi confe_rencista convi
dado (mencionar o ano)_ 
7. Titulas honorificas - Não tem 
8. Associações (Culturais, fiiantrópicas, etc., que 
integra) - Não 
9. Atlvldades desportivas 
a. Atuais - tênis, natação e equitação 
b. No passado -Os mesmos 
(1) Militares 
(2) Civis 
10. Ativldades artlstlcas (música, pintura, es-
cultura, canto, etc.) - Nenhuma ~ 
11. Atlvldades especiais Atividades manuais, 
radioamador, colecionador, criador, etc.)_- Ne
nhuma 

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) - As 
mensagens lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) - A 
Presidência comunica ao Plenário que recebeu, 
em 23 do corrente, comunicação do Senador Car~ 
los De'Carli de que se ausentaria do País, a partir 
do dia 26, para, em n1issão-autOrizada pelo Sena~ 
do, comparec:_er à 42' Sessão da Assembléia Geral 
da ONU. 

~a seguinte a comunicação recebida pela 
Presidência. 

Em 20· de OutUbro de 1987. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País a partir de 26 
de outubro, para, 4__c:~viQ___8J!!eOt~ autorizado pelo 
Senado, na forma do art. 36, § 29 da ConstitUição, 
e art. 44 do Regímento fntemo, partldpar, cõmo 
observador Pa_rlamentar1 da quadragésima segun
da Sessão da Organização das Naços Unidas. 
Atendes~ saudações -Carlos De'Carli. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) - A 
Presidência convoca sesSãO Conjunta a realizar-se 
hoje, às 20 horas e 35 minutos, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada à;_ -~ • 

1 '~' -Leitura das Mensagens Presidencla~ de 
n?" 212 a 214, de 1987-CN, referentes a vetos, 
e de n1"' 215 a 226, de 1987-CN, refey~ot~s a 
decretos-leis. 

2P -apreciação, em regime de urgência, das 
Mensagens de n<)S 26 a 30; 36 a 42; 48 a 67; 
e 73 a 97, de 1987-CN, referentes a decretos-leis. 

O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares) - So
bre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 
19-Sec:retãrio.- -
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~ lldo_
0
? seguin~~: _ 

PROJETO DE LEI 
N• 37, de 1987 

Detenntna a instalação de equipamen
tos antlpoluição em veículos automoto
res de uso urbano. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~ As montadoras de veículos automo
tores de uso Urbano, deverão _instalar, a partir de 
1<? de janeiro de 1989, nos carros de sua produção, 
equipamento _capaz de reduzir a poluição dos mcr 
tores de explosão. 

Art. 2<? Esta lei entra em vigor a partir de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con~ 
tráiio. · 

JustificaÇão 

Os vef~ulos brasileiros, movidos a mqtQr de 
explosão, vem se"ndo exportados, há muíto tempo, 
para a Europa ·os Estádos Unidos, munidos de 
dispositivos antipoluiçãa, sem o que não teriam 
ingresso no mercado dos países europeus e nor
te-americanos. 

Conseqüentemente, não será necessária qual~ 
quer adaptação industrial pelas montadoras que 
exportam automóveis, no sentido de dotar os car
ros a serem vendidos no mercado interno de equi~ 
pamentos antipoluição. 

Sabe-se que a péssima qualidade da atmosfera 
nos grandes centros urbanos decorre, principal
mente, _do alcatrão e outros produtos resultantes 
da combustão, notadamente dos derivados de 
petróleo, como a gasolina e o óleo. 

A medida que preconizamos, c:ontribuirá para 
a melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

Sala de Sessões, 27 de outubro de 1987.
NelsoÕ Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O 
Projeto lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- So
bre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
19-S~retário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 178, de 1987 

Exrn? Sr. Presidente do Senado Federal 
I"io$ termos do art. 239, alin_ea "a", do Regi

mento Interno do Senado Federal e, tendo em 
vista a_tramitação do Projeto de Lei n9 1, de 1987 
-=--'.'que estima a receita e_ fiM a despesa da União 
para o exercício financeiro de 1988:', Mensagem 
n<? 151, CN, de 1987 (n~ 286, Oa orfgeiri), vimos 
apresentar a V. Ex' _Requerimento de Informações, 
a ser encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência 
e Assistência Social,_ a -fim de que S. Ex' responda 
as indagações a seguir formuladas, em face de 
alentada publicação estampada em, no mínimo; 
duas páginas inteiras dos principais jornais do 
País, contendo matéria paga, inclusive com foto 
em destaque, do ex-Ministro Raphael de Almeida 
Magalhães, sob o título "O BRASIL COMEÇOO 
A MUDAR PE(A PREVIDENCIA". 

1 -Quem autorizou a enorme publicação que, 
inusitadainente, traz a foto, ·em destaque, do ex
Ministro Raphael de Almeida M~alhães? 
-2-Qual a data da autorização? 
3-Em quais· veículos de divulgação O o mais, 

revistas, etc.) foi publicada referida matéria? 
4-Em-quanto importou a despesa global da 

mencionada publicação, bem como quanto em 
relação a cada jornal objeto da matéria? 

.?_:--- Q,lal a origem dos recursos que custearam 
as despesas com as publicações? 

6- Por que matéria de ta1 destaque e fôlego 
publicada em tantos jornais? Quais seus obje
tivos? 
7-Se o Minlstro da Prevjdênci~ e Assi~tên_çia 

Social tem conhecimento de que a firma Aref 
Imóveis Administração e RepreSentaçao- Ltda., 
de propriedade do Sr. Aref As,sreuy, Pre~i.P.ente 
do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, 
foi contratada, a nível nacional, pelo MPAS, Para 
efetuar avaliação de imÓVeis destinados à alie
nação. 
8-Se o Ministro da Previdência e Assistência 

Social tem conhecimento de que o Sr. Aref A.ss
reuy é genitor do Sr. Cesar Siqueira, que fOrneceu 
declaração do Sindicato dos Corretores de llnó
veis de Brasília, sobre a impossibilidade de aquisi
ção de apartamentos, pelo MPAS, a curto prazo, 
quando não m_ais _era_ presidente da entidade. 

Estas as informações que pretendemos sejam 
prestadas pelo Sr. Ministro, em face dos elevados 
objetivos da Previdência Social, de modo especial, 
tendo em conta a situação de carência e desalento 
em que vive a imensa maioria de seus segurado!}, 
aposentados e pensionistas. Para tanto, fazemos 
juntar a documentação ilustrativa. 

Tetnios em._ que pedi Deferimento. 
Brasffia, 27 de outubro de 1987.- Cartos 

Cblare!U, Líder do PFL 

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Este 
Requerimento será publicado e incluído em Or
dem do Dia, de_ acordo com o <Pt. 2:}9, VI, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) -Con
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos_ Çhiarem, 
cgmo Líder. 

DI~C~~S~,igf ~EffrJ/1~'fw~ 
DO ORADOR, SERÁ PUBiJCAJXJ POSTE

. RIORMENTE:. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- So
bre a mesa, cOmunicação que será lida pelo Sr. 
1 ç-Secretário. 

É lida a seguinte 

OF. GL PFL-1138/87. _ 
Brasflia, 20 de outubro de 1987 

Senhor Presidente, -
Temos a grata satisfação de cumprimentar V. 

EX" muito cordialmente, ao tempo em que solicita~ 
mos seus bons ofícios no sentido ele. c1eterminar 
as devidas providêncías, visando alterar a compo
siç_ão do PFL na Comissão Especial da Dívida 
Externa, passandO o _Senador Odacir Soares à 
condição de titular, no lugar o Senador Ivãn Bona
to, ficando o Senador _Jorge Bomhausen como 
suplente. __ 

Sendo só o que se nos of~rece para o mo
mento, valemo~nos da oportunidade pira reiterar 
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a V. Ex' nossos protestos de __ etevada estima e 
distinta c:onstderação; 

Atenciosas Saudaçõe~. Carlos ChlareJU, Uder 
doPFL. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Se
rão feitas as substituições solic_!tadas. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Está 
esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

OSR.PRESIDENTE(OdacirSoare_s)-Con
cedo a palavra ao nobre Se_rutclor 14J;mar Franco, 
,para uma questão de orde_rn. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO (PMDB- MG. Pa· 
ra uma questão de ordem. Seru n~vi_~ão do ora-
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senad()res: -

Já que V. Ext anunciou a Ordem do DiÇI., queria 
chamar a atenção, respeitosamente, da Mesa Di
retora, para um pedido ele empréstimo do Gover
no do Estado de São Paulo, pedido externo, da 
ordem de apenas 174 milhões de dólares. 

A!é ai tudo bem, mas o que é estranho, Sr. 
Presidente, é que na verificação do processo esta .. 
belecido para esse empréstimo, enviado para o 
Senado da República, nos deparamos com uma 
singu]aridade que, evidentemente, poderá ser cor~ 
rigida, e deve ser corrigida por quem de direito. 
É que o ofício de Sua· Excelência o Governador 
do Estado de São Paulo data de 13 de outubro 
de 1987, e é interessante que no "de acordo" 
-que se deveria dar com rapide:z, evidentemente, 
dentro do procedimento do Governador do Esta~ 
do de São Paulo com Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República - o Senhor Presidente 
da República comete um erro na cronologia dos 
meses, quando põe "de acordo" em 5 de dezem~ 
bro de 1987, seguindo~se a assinatura. 

Evidentemente, não podetíamos apreciar ma~ 
téria do dia 5 de dezembro de 1987 com o "de 
acordo" de Sua Excelência.. o Senhor Presidente 
da República. Razão pela qual estou solicitando 
a: V. Ex4' a devida retificação pela Presidência da 
República e a retirada do projeto da Ordem do 
[);a 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) - V. 
Ex' será atendido. A Mesa tQmará as providências 
necessárias para o atendimento ao seu reque~ 
rimento. 

OSR.PRESJDENTE(OdacirSóares)-ltem 
1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 159, de 1987, de_ autoria da 
Comissão Diretora, que altera dispositivos da 
Resolução no:> 73, de 19_84, do Senado Fede
ral, e dá outras providências,_tendo 

-Parecer proferido em Plenário, favorá:
vel, com emenda que apresenta. 

A discussão da matéria foi enc.:errada na sessão 
extraordinária. 

Passa-se à votação do Projeto, sem prejuízo 
da emenda, em turno único. 
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Qs__Srs_, _S_enaçlores que o aprovam queiram per~ 
manecer sentados. (Pausa.) 

Es:l;á aprovado. 

OSr.Alfredo Campos-Sr. Presidente, peço 
verificação de quorum. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) - O 
nobre Senador Alfredo Campos solicita verifica
ção de quorum. Sendo evidente a falta de núme
ro para votação, nos termos do inciso VI _do art. 
327_ do Re.gimento lnt~~o, a Presidência suspen
derá a sessão durante 1 O minutos, faz.eJido soar 
as ca~painhas, a fim de convoCar o$ Srs. Sena
dores ao Plenário. 

Está susp<msa a sessão. 

_{A sessão é suspensa às 12 horas e 2 minu
tos e reaberta ás 12 horas e 14 minutos.) 
__ O Sr. odadr SotJres deixa a cadeira da 
Presidência que é ocupada pelo Sr. Dirceu 
cam-erro~~ 

O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Came~o)-Es
tá reaberta a -ses$â.Q, 

COrifitu.ia êviderite-a falta do quorum. As maié~
rias constantes dos iteris 1 a 14, em fase de vota
ção, ficam adiadas. 

São os seguintes os itens Cl,lja votação é 
adiada 

2 

Votação,~~ turno único, dO Projete de Resolu
ção n~ 179, de 19_87, que altera a Resolução no 
264, de 22 de seterribro de 1986, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, profeddo em Ple
nário. 

3 

-_VotàÇãõ, em tunlO ·único, do ProjetO de Resolu
ção 'no 180, de 1987, que automa a .Prefeitura 
Municipal de Cuiabã,Estado_ de_ Mato Grosso, a 
contratar opera_ção_ de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 83.740,60 Obrigações do 
T escuro Nacionªl- OTN, tendo 

-PAREcER FAVORAVÉL, proferido em Ple-
nário. · · 

4 

Votação, em turnO úniCO, dO-ProJeto de Resolu
ção n9 181, de 1987; que aUtoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia~ 
a contratcn" operação de crédito no valor de Cz$ 
14.~28.800,00 (quatorze_ miJ_hões, quinhentos e 
vinte e oito roi!_ e oitocentos cruzados), tendo 

-PARECER FAVORÁVEL. proferido em Pie· 
nário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 182, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor de Q$ 
35.700.000,00 (trinta e cinco milhões e setecen
tos mil cruzados), tendo 
~PARECER FAVORAVEL. proferido em Ple-

nário. -- ----

6 

Votação, em turno único, -do Projeto, de Resolu· 
ção n~ 183, de 19_67, que autoriza a Prefeitura 
Muniçipal de T efé, Estado do Amazonas a con
tratar operação de crédito no valor correspon-
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dente, em cruzados, a 34.853,81 Obrigações d_o 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
riário. · 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n~ 184, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Birig?i, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 
~PARECER FAVORÁVEL, prolertdo em Ple

nário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 185, de 1987, que autorila a Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de <!rédito 
no valor de Cz$ 97.745.90Q,Oo- (noventa e-sete 
milhões, setecentos e quarenta e cin_co_mil e npve-
centos cruzados), tendo - - - -

"-PARECER FAVORÁVEL, proferido em· Ple
nário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 186, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltabuna, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no va_lor de Cz$_ 
43.586.400,00 (quarenta e três milhões,_ quinhen
tos e oitenta e_s_eis mil e quatrocentos cruzados), 
tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 187, de 1g87, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Jtabuna, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 250.000,00 Obrigações d,o Tesourõ 
Nacional- OTN, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
nário. 

11 

Votação, em turno únco do Projeto de Resolu
ção· rio 188, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltabuna, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor C:Orll!_spoQdente, em 
cruzados, a_3QO_.OOO,OO Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, terido 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido- em Ple
nário. 

12 
-VÕtaçãO;-em turno único, do ReqUerimento n~ 

!"04, de 1987, de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg, solidando, nos termos do art. 367 
do Regimento Interno, o c).esarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado_n9182, de 1985, de auto.ria 
do Senador VrrQJ.1io Távora, que altera o_ caput 
do art. 39 da Lei n? 7 .025, de 8 de _s~tembro. de 
1982. 

13 
Votação, em turno único, do Requerimento no 

122, de 1987, de autoria do.Senª-dor Mauro Be~e
vides, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
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Lei do Senado nç 147, de 1984, de autoria do 
Senador Nelson Caffieiro,_ gue __ atribui às ~ecre~ 
tarias de Agricultura, dos Estados, Territórios e 
Distrito Federal, a competênd<l exClusiva para fi
xar as quotas de farelo de trigo, soja e arroz -que 
devam caber a cada produtor rural. 

14 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' . 
150, de 1987, de au.toria do Senador Affonso Ca
marga, solicitando, nos termos do art. 367 do 
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n? 14, de 1986, de sua autoria, 
alterando dispositivos da Lei ri' 5.1 08, de 21 de
setembro de 1986, que instituiu o Código Nacio
nal de Trânsito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se ao Item 15: 

Discussão, em turno único_,_ do Projeto de 
Lei da Câmara n' 216, de 1985 (N'2.929/83, 
na casa de origem), que altera a _redação 
da Lei n? 6.251, de 8 de outubro de 1975, 
que ''institui normas gerais sobre desportos". 
(Dependendo de parecer.) 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N•179, de 1987 

Nos termos do art. 31 O, alínea "c .. , do Requeri
mento Interno, requeiro adiamento da discussão 
do Projeto de Lei da Câma_ra n9.216, de 1985, 
constante do item 15 da pauta, pGr 30 dias. 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1987. -
João Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não havendo quorum para votação, a discussão 
da matéria ficará sobrestada até a votação do 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canieiro) -
Item 16: 

Discussão, em turno úni_c;o, do Projeto de 
lei da Câmara n'~ 25, de 1987 (N9 22/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera o Decre
to-lei n9 1.370, de 9 de dezembro--de 1974, 
que dispõe sobre a tributação dos rendimen
tos auferidos por garimpeiros matriculados 
e dá outras providências. (Dependendo de 
parecer.) 

De acordo com o art. 69 da ResolJ.Js;ão no, 1, 
de 1987, designo o Senhor Wilson Martins para 
proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n9 25. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O presente projeto de lei, já apreciado pela Câ
mara dos Deputados nos termos do art. 51 da 
Constituição Federal, e por ela aprovado, objetiva 
modificar os §§ 1 ~ e 2° do Decreto-lei n9 1.370, 
de 9 de dezembro de 1974. ---

O ªrtigo 19 desse decreto--lei estabelece regime 
especial de_ tributação para os garimpeiros matri
êulados, preCeituando que "até o exercido fman
ceiro de 1984, inclusive, é permitida a dedução, 
sem comprovação, até 90% (noventa por cento) 
do rendimento bruto auferido pelãs pessoas físi
cas na venda, a empresas legalmente habilitadas, 
de metais preciosos, pedras preciosas e semipre
ciosas pOr elas extraídos. "Atravé-S do art. 29 do 
Decreto-lefri9 2.009, de 27 de dezembro de 1983, 
o prazo acima referido (oi prorrogado até o exer-
cício finao_ceiro de 1989. -
-A ~te ração objeto do Parojeto de Lei sob exame 

consiste em estender o bene-fidó--fiséàl previsto 
no art. 1 o do Decreto-lei n9 1370n 4, nas regiões 
de -goompo,-a-quaisquer pessoas naturais muni
das de Carteira de Identidade e Cartão de Identifi
cação de Contribuinte, eliminando-se, assim a ex
clusividade conc~dida a garimpeiros portadores 
de Certificado de Matrícula para a venda de metais 
preciosos e, especialmente, de ouro. 

Na Exposição de Motivos que acompanhou a 
Mensagem presidencial e o projeto de lei, foram 
indicadas as razões pelas quais o Poder ~cutivo 
tomou a iniciativa de elaborar ~ encaminhar à 
apreciação do Poder legislativo. __ _ 

A mendonada Exposição de Motivos informa 
que no período de T975 a 1985, a produção oficial 
de ouro no Brasü alcançou 207 toneladas, verifi
cando-se que 154 toneladas provieram dos ga
rimpos, tendo, portanto, a garimpagem represen
tado 7 4,4% da produção de ouro do País. 

Diz, ainda, a Exposição de Motivos que "a co
mercialização _do ouro como hoje s_e processa 
no BraSil, Visa basicamente, contornar a incidên
cia de encargos fiscais nas operações de compra 
e venda, de modo a não reduzir a margem de 
lucrq_ das empresas que_ operé]m no setor e a 
tomar o seu preÇO riláis competitivo. Essa pi'ática, 
nO entanto,- fe5Uita em ConSiderável sonegação 
doJffipõsto Único sobre Minerais, evasão e desca
miDllo do metal, aCarretando sérios prejuízos ao 
Pãís". --- -

Em face desses- fatoS, apontam-se como cau
sas principais do desvi:o de ouro: 
.. 1) as restrições para que qualquer pessoa pos

sa vendê-lo, em razão da exigência do Certificado 
de Matrícula quando da primeira aquisição do 
metal produzido no garimpo; 

.. .aL.!l incidência cumulativa do PISe do_ FINSO
CíAL por ocasião da emissão do documento fiscal 
de venda, o que compromete o lUcrO das empre
sas e dificulta a colocação do ouro no_ merc:::ado; 
e 

3) _a indefirlição de nofrrias básicas que disci
plinem as operações ·no mercado de inVestimen
to~ atra.Yés das in~tih!.ições ligadas ao s_istema fi
nanceiro. 

_ Esdar~e a Exposição de Motivos que o ouro, 
por ser utilizado como. moeda nas_áreasde garim
po, transfere-se facilmente de propriedade, pas
sando muitas vezes para as mãos de não garim
peiros e. wr conSeqüência, é Vendido Irregular
mente, em face das regras de comerdalilação 
·em vigor que exigem a apresentação do Certifi
cado de Matrícula. 
:-Em razão dessas- e- de outras círcuristâncias 

<ilie- envolvem a Comercialização do ouro e de 
outros metais no mercado primário, toma-se mui
to difidl 6 cotitrole eficaz da sua produção real, 
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impedindo-se, assim, o melhor aproveitamento 
de tão importante fonte de diviSa.S-Cal'ribfa.iS.- ·-· 

A vista desse quadro de deficiências e irregula_:
ridades que atualrnente caracteriza a comercia
lizaÇão do ou_ro, f~~-se neç~ssári_as diyer_sas 
medidas corretivas, das quais a de que trata o 
presente projeto de lei que as_sume _e_special rele
vância. 

ComO S~ observa; os mqtivos que fundamen~ 
tam a apresentação da proposição- sob exame 
indicam clara e objetivamente a necessidade de 
se alterar o Dec:reto-lei n? 137!)!74. a flffi de gue 
o tratamento tributário hoje dispe.nSadq _aos ga
rimpeiros matriculãdOs seja estendido a todas as 
pessoas, desde que se identifiquem através da 
Carteira de ld~ntidade e do Cartão de Identificação 
do Contribuinte. _ _ _ 

Trata-se de providência·q~~~-cOffiO-ãsSinala a 
Exposição de Motivos, deverá aperfeiçoar os me
canismos de controle da comercialização do ouro 
junto aos garimpos, representando um_a etapa im~ 
portante para o aprimoramento das normas vi
gentes relativas aos mercados primário e secun-
dário. --- -

À vista do exposto, pronunciamo-nos favoravel~ 
nyente à aprovação do presente Projeto de Lei. 

É o parecer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CaiTteirO) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pousa) 

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

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
s_eguinte nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu C:omeiro) -
ltem17: · 

Discussão, ~rn i!Jmo ú_nfco, dQ Projeto de 
Lei da Câmoro n' 39, de 1987 (n' 161187, 
na Ca,::;._a de origem), que altera o art. 49 di!~ 
Lei n9 7 .562, de 19 de dezemb:r_q Qe 1986, 
que inclui a categoria funcional de Inspetor 
de SeQurançaJudidária no Grupo-Atividades 
de Apoio Judiciário do Q1,1adro_ Permanente 
da Secretaria do Tribunal Federal de Recur
sos e_ dá outras providências. (Dependendo 
de parecer.) 

Nos -termoS dO art. 69 da _Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Cid Sabóia -dê 
Carva:lho para proferir parecer. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE: Para emitir pareçer.) 
--- Originário do Poder Judiciário yem a esta Casa 
para exame, após ter sido aprovado na <:amara 
dos Deputados, o presente projeto de lei que visa 
a possibilitar aos servidores do Quadro de Pessoal 
do Tnbunal Federal de Recursos_ o direito de con
correr ao primeiro provimento dos CargÓs de lns
petor de Segurança Judiciária, na forma proposta, 
a exemplo do que foi assegurado _aos s~dores 
de órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo 
colif6rme COnSta da justificativa do". Presidente do 
Tnbunal Fedei"al de Recursos. · 

Explicita, ainda, no § }9 do art. 4? que "após 
o primeiro provimento, destinar-se-á 1/3 das va
gas registradas na Categoria Fundotial de 1nspe
tor de Segurança Judiciária" ao ingresSo da clien
tela interna por progressão funcional. 
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O dispositivo constante no § 29 dp art. 4'~ aSse-· 
gura também aos aposentados, no _que couber, 
a extensão dos efeitos da proposição. 

Examinando a matéria, consJderamos a mes
ma oportuna e justificável quanto ao mérito. 

Por essa razão, ·opinamos pela aprovação do 
presente Projeto de Lei no 39, de 1987, da Câmara 
dos Deputados (n\> 161, de 1987, na Casa de 
origem). 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se_ à discussão_do projeto, em tumo único. 
(Pausa.) 

Não havendo que peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A votação da matéria proceder~se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDEriTE (Dirceu Carneiro) -
Item 18: 

Discussão, em turno único,--do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 31, de 1985 (N9 

111/85, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com reservas, os textos da Conven
ção Internacional de 1973, para ·prevenção 
da poluição causada por navios, concluída 
em Londres, a 2 de novembro de 1973, e 
do Protocolo de _1978, relativo à Convenção 
Internacional para a Prevenção da Poluição 
Causada por Navios, concluído a 17 de feve
reiro de 1978, em Londres. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos tennos do art. 69 _da _Resolução ~ 1, de 
1987, designo o nobre Senador Gerson Camata 
para proferir o parecer. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Nos termos do art. 44, inciso 1, da Constituição, 
enviou o ExCelentíssimo Senhor Preslden~e daRe
pública à apreciação do Congresso Nacional os 
textos da Convenção Internacional de 1973 para 
Prevençào da Poluição causada por Navios, con- _ 
duida em Londres, a 2 de novembro de 1973, 
e do Protocolo de 1978, relativo à Convenção 
Internac:fonaJ para prevenção da Poluis;ão causada 
por Navios, concluído a 17 de fevereiro de_ 1978, 
em Londres. 

Aprovada a matéria na forma de projeto de 
decreto legislaüvo, na Câmara dos Deputados, 
resultou ele remetido à revisão desta Casa. 

Acompanha os referidos textos a Exposição de 
motivos do Sr. Ministro das Relas;ões EXteriores, 
no qual faz constar a motivação de suas firmas, 
destacandQ, entre ol,!trQs_ aspectos, que:_ 

"Ambos os diplomas internacionais supra
citados, que constituem um só documento, 
o qual passou a ser conhecido pela sigla Mar
pai 73nB, consistem na ampliação atuaH
zada da Convenção lntemaclonaf para a Pre
venção da Poluição do Mar por Óleo de 1954 
e suas emendas de 1962 e 1969." 

"A Convén:ção Marpol de 1973 tem por 
objetivo a minimização da descarga acidental 
de poluentes no mar e a c-ompleta eliminação 
da poluição intencional por óleo e outras 
substâncias nocivas, O referido diploma pre
vê sanções contra as violações de suas nor
mas, disciplina a emissão de certificados pe-

c las autoridades nacionais, institui cooperação 
enlre os Estàdos-Partes nos casos de viola

-çõe$ por parte de navios e concede aos Esta
dos-Partes o direito de autorizarem ou não 
a entrada de navios em áreas sob sua jurisdi· 
ção, Seus anexos Contêm disposições relati
~s aos ·requisitos para controle da poluição 
"Opef'i3ôonal e para a minimização da polui
ção Par -oteo Proveniente dé petroleiros, rela-

. ç:i9nam oS tipos de óleo, uniformizam os mo
delos de ~ert:iflcados e livros de Registro de 
Óleo, regem o controle da poluição por sUbs

''"' tâli:c::iaS líquidas nocivas a granel e por subs
tâncias transportadas em contêineres, e o 
controle_ da poluição por esgotos." 

"O Protocolo Marp9l de 1978 dispõe sobre 
· o emprêgo de tanques de lastro segregado, 
--tanques de lastro limpo e sistemas de Lava
. -gem com óleo cru, e estabelece exigências 
-para as inspeções, vistorias e certifk_ados, 
particularmente para navios com rn.ais de dez 
anos.:· 

"Tendo em vista, portanto, a natureza do 
ato internacional em apreço, toma-se neces

-. sáriO sua aprovação formal pelo Congresso 
Nacional, de acordo com o disposto no Art 
44, inciso I, da Constituição FederaJ." 

"ImpOrta salientar que, dado o teor emi
nentemente técnico das disposições dos tex
tos da Convenção Marpol e de seu Protocolo, 

--a tradução dos mesmas foi elaborada me-
-diante o concurso da Marinha e da Petrobrás, 
havendo o ltamaraty coordenado a revisão 
dos textos finais, em português," 

'·Por -não h-aver-'Sido alCançado consenso 
sobre a adesão do Brasil ao Protocolo de 

_ 1978, um~ Vez que o cumprimento das dis
-~ posiÇôeSda Marpol 73n8" implicava em gas

tos que _Iriam onerar a_ armação_ brasileira, 
o ato_ de adesão ao instrumento supiacitado 
foi diferido. Todavia, como o citado Protocolo 

···entrou intenlacionalmente em vigor em 
1983, para -evitar sejam aplicados aos navios 
mercantes brasífeiros penalidades previstas 

~--nos mencionados instrumentosjurfdic::os, en
- tre "QS quais fiQura a proibição de freqüentar 

pOrtos de países que apliquem os citados 
dispositivos _da MarpoJ 73178, órgãos do Go
verno interessados (Marinha, Ministério dos 
TranSportes e a Seffia) ·e ~i"P,_etrobrás, julgam 
ser Q,e toda a conveniência,_ agor~ a ratifica
ção da ConVenção de- i 973. e a ade: são ~o 
Protocolo de 1978." 

"CUmPre, aâerriciis, observar que o artigo 
-1 O da Convenção e s_eu Protocolo II serão 
oDjeto de reserva, por serem suas ctisp-osi
-ç:ões ·eonflitantE:s_çom as do Art. 15 da Lei 
de Jntrôdução ao Código Ovil BrasileirO." 

"No que se r~fere aO$ Mexas m, IV e V, 
os quais são opdonais, nos termos do Arl 
14 da Convenção, os mesmos serão objeto 
de declaração, na quaJ se afirmará seu caráter 
não mandatório para o Brasil." 

ObserVadas as objeções constantes na aludida 
Exposição de Motivos, a partidpação do Brasil 
em tal Convençã.o é das mais desejáveis, como 
de resto se manifestam os órgãos diretamente 
afetos às questões que ali se buscam regulamen
tar, quais sejam, os Ministérios da Marinha e dos 
Transportes e á Petrobrás. 
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Isto posto, somos pela aprovaçã_o_,_çom reser
vas. dos presentes textos da Convenção Interna
cional de 1973 para Prevenção da Poluição causa
·da por navios, concluída em Londres, a 2 de no
vembro de 1973, e do Protocolo d.e 1978 relativo 
à Convenção Internacional parâ a prevenÇão da 
Poluição causada por Navios, concluído a 17_ de 
fevereiro de 1978, em Londre~. reseiV8s estas que 
se referem ao seu art. _10 e seu Protocolo_», por 
serem suas disposições conflitantes com o art. 
15 da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, 
aprOvadO pelo Decreto-Lei n? 4.657, de_ 4 de se
tembro .. de 1944, seil_do que, CJ:inda nos termos 
do Proj~to de Dec_r~o Legislativo ora apr~ciado, 
os Anexos m, IV e V da Convenção, por serem 
opcionais- art. 14 -, seião objeto de declara
ção, na qual se afirmará o seu caráter não manda
tórió para o Brasil. 

-o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Pãssa-se à discüssão do projetO, em -rumo único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
á discrisSãO:- - -

A votàção da matéria proceder-se~á na sessão 
seguinte, nos teinlo_s regim-entais, 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 19: 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n? 32, de 1985 (ri9 107/85, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
teJCto da Convenção das Nações Unidas so
bre o Direito do Mar, concluído em Montego 
Bay, Jamaica, em 1 O de dezembro de 1982. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos-regimentais, designo o nobre Sena
dor Nelson Ccuneiro para proferir -o parecer. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDS- RJ. 
Para emitir-parece-r:) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dares: 

1-Em 8 de março de 1985, o Senhor Presi
dente da República enviou ao Congresso_ Nacio
naJ, com a Mensagem n? 147, para o devido exa
me, o texto da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, concluída em Montego 
Bay, Jamaica, em 1 O de dezembro de 1982, e 
acompanhada de Exposição de Motivos f_ntermi
nisterial, além de detaJhada exposição de todos 
os entendimentQs internacionais qUe precederam 
a redação final do acordo. 

Na Câmara do$ Deputados 

n-A relevância da matéria justificou que, an
tes de opinar sobre a aprovação da referida Men
sagem, sobre ela se debruçassem, com elogiável 
afinco, os ilustres membros da Comissão de Rela
ções Exteriores da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Sr. Deputado Francisco Benja
mim, sendo designado Relator o Sr. Deputado 
Pedro Colin. Ninguém mais a1,1torizado do que 
o ilusb"e Embaixador Carlos Callero Rodrigues pa
ra depor, perante aquele órgão técnico, sobre "as 
questões extremamente polémicas" que a Con
venção suscita e pretende resolver. Apesar da des
valia de quem ora o afuma, ninguém, nos quadros 
do Ministério das Relações Exteriores, estaria mais 
credenciado para justificar a posição da delega
ção brasileira, que chefiara em encontrc..s_anterio
res e no da assinatura da Convenção. Ê que sinto 
de meu dever deixar consignado, em nome pes-
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soai, a admiração pelo esforço, competência e 
dedicação do eminente diplomata, cuja preocu~ 
pação como tão magno assunto constatei nas 
Assembléias da ONU e s6 por motivo de recente 
enfermidade, não pude acompanhá-lo na reunião 
de Genebra, em 1981: Do valioso depoimento 
do Embaixador Callero Rodrigues é o trecho a 
seguir reproduzido, porque expUdta, embora em 
síntese, os dois aspectos principais que devem 
mercer, a meu juízo; a especial atenção desta 
douta Comissão. Depois de historiar os diversos 
encontros internacionais, iniciados em 1985 e o 
paciente trabaJho para ir superando as múltiplas 
dificuldades, afirmou o depoente: 

"O Direito do Mar tradicionalmente tinha 
aspectos econômicos e sObretUdo di; Segu
rança. A própria definição clássica de Direito 
Internacional é a distância até a qual abrange 
o canhão de terra. Por aí se vê_ como os 
aspectos militares e de segurança eram im
portantes. Cotn a evolução ga_ tec-nologia, da 
exploração marinha, verificou-se_ que os _as
pectos económicos tinham importâh:cia cada 
vez maior. Então, a ConvençãO foi Centrada 
principalmente na consideração dos assun
tos econômicos. A grande novidade da Cóh
venção, neste particu1ar, é o estabelecimento 
de uma zona econômic;;~. exclusiva. Desde 
praticamente os fins da Segunda Guerra 
Mundial, os países foram percebendo, cada 
vez mais, a importância econômica do mar 
adjacente às suas costas. Do mar e do fundo 
do mar. Apareceu o con.ceito_d_e plataforma 
continental, lançado, inicialmente pelos Esta
dos Unidos, na famosa Proclama_ção Tru
man, e foi seguido por vários países. Os Esta
dos costeiros reivindicavam direitos de explo
ração econômica, do mar frente às suas cos
tas, até uma distânçia mu.ito maior do que 
a que era admitida no Qireito Internacional 
aássico, com o ma:r territorial que basica
mente era de três milhas. E _foi _es~e _conceito 
de defesa dos inte.resses do- ~tado costeiro 
que prevaleceu na Convenção, ao se fJXar 
a zona econômica exclusiva." 

Continuando sua clara exposição, afirmou Ca
llero Rodrigues, ao lembrar a posição anterior do 
nosso País: 

"O Brasil, como sab~ V. Ex"', não evoluiu 
muito rapidamente em matéria de Mar Terri
torial, em matéria de soberania mar!tima. Q 
Brasil manteve, até 1966, o Mar Tenitorial 
de três milhas. Em 1966 passamos para seis 
milhas, em 1969 passamos-para 12 milhas 
e em 1970, finalmente passamos para 200 
milhas. Se a evolução custou a começar, daí 
em diante foi rápida. Para chegar a 200 mi
lhas, houve várias considerações. Uma delas 
foi de que o conceito de duzentas milhas, 
que havia sido criado pelos Países do Pací
fico, Chile, Peru e Equador, se estava esten
dendo na América do Sui._Tambi:r:n a Argen
tina e o Uruguai adotaram 200_ milhas de 
Mar Territorial. O Brasil era a única exceção. 
De modo que, em 1970, a idéia de que o 
nosso Mar Territorial çieveria s_ertambém es
tendido era corrente no Brasil. Havia inclusive 
projetes no Legislativo sobre o assunto, inclu
sive um, do Sénador Nelson C~eiro. O Exe
cutivo, em face disso, e tendo em vista a 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção H) 

existência de projetas, mais de um projeto, 
resolveu estudar o assunto; Uma comissão 
foi formada, constituída basicamente pelos 
Ministérios das Relações_ Exteriores e da Mari
nha, e, em pouco tempo, chegou-se à con
clusão de que era preciso que o Brasil se 
pusesSe _em dia com a eVolução dos demais 

- Países sul-americanos, e nós estendêssemos 
o Mar Territorial para 200 milhas. Isso foi 
feito pelo Decreto-lei _n~ 1.098, de março de 
1970, e foi, já no mês de maio_ seguinte, apro
vado pelo Legislativo. Temos aí, portanto, es
tabelecidas as 200 milhas do Mar Territorial 
brasi.leira. - -

O MinistrO-Olavo Setúba1 deu ontem expli
caç-ões sobre por que estendemos o Mar Ter
ritorial até 200 rililhas. O que nos preocu
pava, sobretudo, eram os aspectos econô
mic-oS, era a---exploração que potências es
tranQ'eiras vinhaffi fazendo da pesca ao longo 
de nossas costas, em detrimento de nossos 
pescadores. Havia também considerações de 

-segurança, mas e-ssas eram, na verdade, se
cundárias, relativamente secundárias, pois, 
em princípio, nenhuina questão de seguran-

-- -ça;-a rigor, pode ser secundária. Mas o essen
Cial era a preocupação com-a pesca exces
siva nas noss2ts ágUas e na nossa Plataforma 
Continental, porque já havia dado motjvo a 
incidentes graves com a França. Ora, a As
sembléia Geral das Nações Unidas tinha de
cretado que os fundos_ marinhos para além 
das- jurisdições nacionais eram patrimônio 
comum da humanidade. E tinha estabele
cido uma moratória, dizendo que nenhum 
Pais podia âpropriar-se desses fundos mari
nhos, _que ei-am patrimônio comum da hu
manidade. No entanto, o Direito Internacional 

- da épOcci Ii.ãO fiKava qual era o limite do mar 
territorial, de mOdo que através da extensão, 
da_ largura do Mar Territorial, era possível che
gar ao mesmo_ r~ultado. Paradoxalmente, 

--Isso conCedia aO-Estado costeiro mais direi
ibs que_ se ele estendesse, -por exemplo, uma 
zona de pesca_ou uma zona de ~locação 
niiiieii'a,. que nâo estaria de acordo com a 
resolução das Nações Unidas. Além do mais, 
não havia sido elaborado até ~ntão, no Djreito 

-- -lntiriiadona1, o conceito que depois veio a 
se firmar como zona econômica exclusiva, 

-o qual, quandO foi CriadO, na América Latina, 
pelo chileno Vargas Carrenho, s_e chamava 
conceito de Mar Patrimonial, que era não pro
priamente o Mar Territorial, mas um mar no 
qual os países costeiros teriam direitos_ am
plos, até urna distância muito maior que a 
-do tradicional Mar T:erritoriãl. A meu ver, o 
p~blem.:i Central da relaçãO entre o interesse 
brasileiro e a Convenção ê precisã.mente es
se: em -qUe ·medida ã.ceitar o conceito de 
uma zona econôri1ica de 200 milhas diminui 
os direitos que o Brasil tem mum ~r _Terri

-tOrial de" 200 milhas. ~se, ~ meu ver, é o 
ponto básico, e imagino que V. ~ estão 
·muito interessados nele. Veremos, procurarei 

- inostrar tão objetivamente quanto possível, 
qual a diferença entre os dois regimes. Mas, 
claro, nós, que particij>amos da Conferência 
durante todos e:sses ano_s, sabemos que o 
qw!rse fez foi negociação, ajustamento, com
promissos. A delegação do Brasil, desde o 
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começo, buscou obter que_ a_ Conferência 
aceitasse o Mar territorial de 200 milhas. Mas 
essa era_ uma ta~fa que, desde o começo, 
sabiamos ser praticamente impossíVel. O nú
mero de países territorialistas era muito pe
queno, e_os nossos problemas foram agrava
dos pela existência mesmo do _c;onceito de 
z.ona econômica exclusiva, porque, se a esco
lha fosse simplesmente entre 12 milhas para 
certos direitos e 200 milhas para certos cUrei
tos, teríamos uma possibilidade talvez de que 
todos os países aceitaSsem 200 milhas. Mas 
não apareceu o contrato intermediário. Entre 
as 12 e as 200, nas 188 seguíntes, apareceu 
o conceito de dar aos países costeiros direitos 
muito amplos, sobretudo em matéria econô
míc:a. A maioria dos outros países preferia 
inclinar-se por essa hipótese, sem manter do
ze milhas unicamente_ de direito do. Estado 
costeiro, nem estender esses direitos todos 
até duzentas milhas, mas estabelecer um re
gime combinado. Até doze_ milhas,._ o mar 
territodal clássico. De doze a_ duzentas, nas 
cento e oitenta e oito seguintes, a soma de 
direitos, principalmente de natureza econó
mica. Tivemos que admitir, durante a Confe
rência, uma evolução do nosso qbjetivo. Co
mo fazemos isso e por quê? FIZemos gradual
mente, sempre dizendo que aceitávamos co
lno hipótese de trabalho, mas s_ern abrir mão 

- -da idéia básica de duzentas milhas de mar 
territorial. Taticamente, o que procurávamos 
era injetar, no conceito de zona e_conômica 
exclusiva, o maior número possível de ele
mentos que caracterizam o mar territorial. 
No começo, os que propugnavam por zona 
econôrnica queriam que ela fosse uma parte 
do alto-mar, na qual o Estado Cósteiro tinha 
alguns direitos. Nós_sust.entávamos que ela 
era urna zona de jurisdição nacion.ID, não o_ 
mar territorial, mas uma zona de jurisdição 
nacional O compromisso que se fez foi que 
a zona econômica exclusiva é uma zona sul 
generls; não é lUTia_ zona de juriscüÇ.ão, de 
soberania absoluta do Estado c;;o$1:eiro, como 
é o mar territorial, mas té!rnh!!m não é uma 
zona de alto-mar. É o sistema especial, em 
que se defme, tão claramente quanto possí
vel, os direitos do Estado _costeiro, que são 
pr~ponderantes, e os direitos dos demais Es
tados, que são, principalmente, relativos à 
navegação. 

S6 para recordar, na Convenção, o mar 
territorial, que vai até duzentas milhas de ba
se, está sujeito à sobe_ranja- do Estad9 cos
teiro. Mas há uma restrição importante: é que 
ele deve admitir, como em DireitO clássico, 

- a passagem inocente, que deve ser contínua 
e rápida, não deve ser prejudicial à paz, à 
boa ordem e à segurança do Estado costeiro, 

. _não deve envolver ameaça ou uso da força, 
exercício com armas, c_oleb:l de _informações, 

. -propaganda, moviinento de aeronaves, em
barque ou desembarque de armas OJ.!. irnple
mentos militares, movimento de mercado
rias ou pessoas, poluição, pesca,- pesquisa 
e nem interfer_ência em comunicações. Os 
Estados podem fazer os seus navios passa
tém pelo mar territorial, mas nã.._o podem, 
nessa passagem, praticar nenhum destes 
atas. Os navios de guerra podem também 
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passar- áinda não foi resolvido o problema 
se eh~s devem fazer uma "'notificação ou pedi
do para passar- rrlas os submarinos devem 
sempre viajar à superffcie. O Estado costeiro 
não tem, mesmo no mar territorial, qua1quer 
que seja a sua largura, jurisdição penal ou 
dvil sobre os navios mercantes, O que se 
passa a bordo de um navio mercante, mes
mo no mar territorial, está sujeito ao Estado 
do pavilhão. Os navios de guerra têm imuni
dade, não podem ser abordados no mar terri
torial, mas podem ser convidados a retirar-se 
dele. 

Quanto à zona econômica exclusiva, como 
aparece na Convenção, ela se estende até 
duzentas milhas da linha de base que serve 
ao mar territorial. Portanto, ~la se estende 
praticamente de doze at~ dt,!Zentas milhas. 
O Estado costeiro tem, nessa zona, não sobe
rania, mas direitos de soberania para a explo
ração, aproveitamento, conservação e admi
nistração dos recursos naturais, vivos ou mi
nerais. das águas, do solo e do s_ub_solo, para 
outras atividades económicas, tais como pro
dução de energia usando ventos, correntes 
e marés. O Estado costeiro tem jurisdição 
exclusiva para o estabeledmento e uso de 
ilhas artificiais, instalações e estruturas. Na 
zona económica exclusiva, só o Estado cos
teiro pode colocar insta1ações desse tipo. O 
Estado costeiro tem o direito total de controle 
sobre a pesquisa científica e tem o direito 
total de_ _controle para proteçào do meio ma
rinho. 

A questão da pesquisa científica é extrema
mente interessante porque é provalvemente, 
o segundo assunto em importância para o 
Estado costeiro, na exploração das águas ad
jacentes às suas costas. O primeiro, evidente
mente, é o aproveitamento econômk:o, mas 
a pesquisa científica está multas vezes ligada 
ao aproveitamento econômlco. 

Sucedeu-o, na tribuna da Comissão de Rela
ções Exterior!$ da Câmara dO$ Peputadqs, o ilus
trado Professor Vicente Marotta Rangel, da Univer
sidade de São Paulo, e Assessor [ntemacional na 
elaboras:ão da referida Convenção. 

Assinalou S. ~que o almejado, numa Conven
ção Internacional-

- ''vale dizer, numa Organização que 
agremia mais de uma centena e meia de 
paises se não o re_sultad_o_que, de certo modo, 
visando alcançar uma certa conciliaça:o entre 
as diversas perspectivas sltuacionais dos pai
ses envolvidos, pudesse significar, em rela
ção a um bem comum ou uma ordenação 
jurtdlca da sociedade intemadona1, um resul
tado positivo. Nessa perspectiva. nenhwna 
país do mundo se sente satisfeito com a Con
venção sobre o Direito do Mar e não poderia 
estar satisfeito. Lembro-me das declarações 
que, numa sessão final da Cãrifefêliclã, fez 
o Delegado da Polônia, dizendo:-"o meu país 
vai assinar a Convenção, porém o fará com 
extrema tristeza". "Realmente, todos os paí
ses que compuseram a Conferência -não po
dem dizer, no momento atuaJ, que se encon
tram plenamente satisfeitps com a Conven
ção. Não é possível, porque cada país tem 
sua inserção geográfica espeéúlca: uns são 
costeiros, outros são mediterrâneos; uns têm 
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plataforma continental extensa, outros nem 
sequer têm plataforma continental ou a têm 
r:arefel~~k .. Alguns países, têm, diante do seu 

__ pequeno território marffimo, uma zona müito 
pobre para pescar. Outros, ao contrário, têm 
largos oc:e.anos, o que poderão efetivamente 
explorar com resultados extremamente fe
cun.dos e_ promissores. Variando ~ situação, 
temos também o nível do desenvolVimento 
dos países de tecnologia avançada, países 
em subdesenvolvimento. E. ainda, em razão 

_ ®._lnversão geográfica do país, se está locali
zado no Mediterrâneo ou se está localizado 
em face de oceanos vastos, como o Pacifico 
-e-o Atlântico. Países qui; já sâõ pi'ovidos de 
tecnologia que os permitam explorar os re
cursos, não apenas da plataforma continen
tal, mas do relevo submarino colocado nas 
regiões pelágícas e abissais, que compõem 
atua1mente_ o chamado patrimônio comum 
da Humanidade. 

Em razão dessa círc:ustância, a conclusão_ 
preliminar que se impõe _é _que a Convenção 
sobre o Direito do Mar _ _não satisfaz plena
mente _a nenhum país _do mundo. E não vai 
satisfazer completamente as aspirações ple

- nas e máximas do Brasil. Mas o que quero 
dizer é que o resultado logrado CQmpensa, 
a meu ver, eventuais desvantagens que pos
sam defluir do texto da _Convenção. Se cote
jarmos as desvantangens com as vantagens 
--e é este o testemunho que quero dar, 
como homem da socieçlade dvil, como Pro
fessor Universitário - as vantagens prevale
cem.- A desvantagem básica da Convenção 
foi bem focalizada pelo Embaixador Carlos 
Callero Rodriguez." 

Ao se~ in~erpelado pelo Deputado Jacques 
D'Omellas sobre o direito à exploração de mine
rais na zona econôrnlca, o Embaixador Callero 
Rod~guez assim informou àquele Comissão: 

- "Quanto a mineraiS, n.ão há nenhuma 
possibilidade de exploração nesta zona, so
bretud~ na p_lataforma continental, que, no 
c:aso, se confunde_ com o fundo das duzentas 
milhas_ de zona económica. Não há nenhuma 
posSibilidade de eXPloraçãO -poi- terceiros paí
ses, a não ser que o paíS !:Osteiro qUeira dar 

· essa autorização. Só no caso da pesca, ha
vendo excedente, e baseado no principio de 
que não vale a pena "deixar o peixe morrer 
ele velho", s6 neste caso o País tem Que per
mitir a pesca. Mesmo aí, poderá haver pesca 
predatória. Concordo com V. Ex" em que os 
reqm~gs técniCos dé ,alguns p_afses, as frotas 
pesqueiras são verdadeiramente predatórias. 
Elas liquidaram, por exemplo, nas costas do 
Marrocos, com todo o camarão e lagosta. 
Poderiam fazer isso no nosso território, mas 
o Brasil tem a _po_ssibilida:de de determinar 

::_quais são os volumes de pesca permitidos. 
Nenhuma pesca é permitida a(ém do volume 

_ __:9Ue o Brasil detenninar. De modo que, quan
to aos recursos naturais, não há problema. 

_Qu_attto_A pesca deve hav~r esse ajuste, que 
___ _poderá contribuir, ele próprio, para o desen

volvimento da. nossa capacidade de pesca, 
, em alguns casos talve~." 

Sobre o problema da pesca, que interessa aos 
paíse-s de costas extensas como o Brasil, coube 
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ao Professor Vicente M?l_rotta_ Rang~l. em resposta 
a uma indagação do ex-parlamentar fluminense, 
destacar o art. 65 da Convenção, que, por sua 
constante atualidade, vale reproduzir: -

"Art 65 
Maníferos marinhOs 
Nenhuma das disposições da presente 

Parte restringe quer ci direito de um Estado 
costeiro quer eventualmente a competência 
de uma organização internacional, conforme 
o caso, para proibir, limitar ou regulamentar 
o aproveitamento dos mamíferos marinhos 
-de maneira mais estrita que a prevista na 
presente Parte. Os Estados devem cooperar 
com vista a assegurar a cons_eiVação dos ma
míferos marinhos e, no caso dos catáceos, 
devem trabalhar em particular, por-intermé
dio de _organizações internacionais apropria
das, para a sua conservação, gestão e estu
do." 

Por fim, o Professor Vicente Marotta ~angel pe
diu atenção para um dos pontos importantes da 
negociação. "É o fato de: a Convenção não _com-: 
portar reservas." · -

Atendendo ao requerimento do Sr. Deputado 
Flávio Bierrenbach, a Comissão de Relaçõ_e:s Exte
riores aprovou a convocação de "_um represen~ 
tante do Ministério da Marinh_a:" para prestar escla
recimentos, já que um representanté daquele Mi
nistério participara dos entendimentos, "como 
consta do documento reseiVado, que chegou ao 
conhecimento da Casa'',_ e declarou, ao assentir, 
o relator, Deputado Pedro Collin. 

Integra este relatório a exposição feita pelo Sr. 
Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra Hen
rique Saboia, na reunião da Comissão de Rela
ções Exteriores da Câmara Q.o~ Deputados, aos 
7 de agosto de 1985, e de que me permito desta
car alguns tópicos, ·por enfocarem pontos nodais 
do debate que o e_xame da Convenção sobre os 
Direitos do Mar poderia suscitar: 

"Convém- ressaltar que a delimitação de 
200 milhaS! dO inãr territorjal constituiu-se 
num ato unilatera1 do governo DtãSileirci que 
não tem o respaldo da comunidade interna
dona!, principalmente porque c::ontrari8 os 
interesses das grandes potências. Este fato, 
agrava sobremaneira a complexidade da si
tuação, pois além de não termos meios sufi
cientes para flSCalizar com eficácia todo o 
nosso mar territorial, ainda há~ poSSJbilidade 
de surgirem problemas diplomáticos ou 
mesmo situações de pré-conflito com _outras 
nações. 

A verdade é que, desde 1970, vários bar
cos, em atividades de pesca, vêm invadindo 
o mar trerritorial brasileiro. Embora talvez 
muitos o tenham feito impunemente, alguns 
deles foram apresados. Felizmente, até hoje, 
os Governos dos países a que pertenciam 
as embarcações apresadas não nos impu
seram ações de represália, não obstante al
guns deles disporem de Poder Naval bastante 
superior ao nosso. Toclavia, alguns protestos 
diplomáticos chegaram a ser apres_enta.dos 
por essas nações ao nosso Governo, com 
a a1egação de não ser o mar teJTitorial br~~i
leiro de 200 milhas reconhecido mundial
mente. 
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Tendo em vista todos estes aspectos, o 
Brasil resolveu participar ativamente das ne
gociações da UI Conferência do Oíreito do 
Mar, e a Marinha teve representantes seus 
integrando as delegações brasileiras que 
atuaram em todas as sessões que foram cele
bradas ao longo de, aproximadamente, dez 
anos. Como resultado da referida Conferên
cia, foi assinada, pela maioria esmagadora 
dos países participantes, a 1 O de dezembro 
de 1982, na Jamak:a,_ a Convanção das Na
ção Unidas sobre o Di~iro do Mar. ~ de
zembro de 1984, época em que exp1rou o 
periodo em que a referida Convenção estava 
aberta_a assinatura, esta já con~a com _I 5_9 
signatários, núlnero este igual ao obtido pela 
Carta das Nações (Inidas e não superado, 
até boje por qualquer outro ato tntemacio-. 
nal." 

Abordando as providências que decorrem da 
aprovação da referida Convenção, o ilustre ~tular 
da Pasta de Marinha aduz maís adiante: 

"A nova Convenção sobre o Direito do Mar 
se por um lado atendeu aos principats inte
resses nacionais, por outro lado acrescentou 
a1gumas obrigações ~ r~sponsabilidades 
bastante significativas. 

A primeira delas refere-se aos recursos vi
vos da Zona Ecóriómica Exclusiva. O Estado 
costeiro fixar~ as capturas p~nnissívels deis 
recursos vivos na ~ua Zona: Econômk;a Ex
clusiva. O Estad9 __ ÇP$tei.ro ;;Jssegurará, por 
meio de medidas apropriadas de consetVã
ção e gestão, que a preservação dos recursos 
vivos da sua ZEE nãp. seja ameaçada por 
um exesso de captura. Além disso~ o Estado 
costeiro deve detenninÇU" a sua capacidade 
de capturar os recursos vivOs da ZEE. Quan
do não tiver capacidade para efetuar a totali
dade de captura permissível d~e dar a outros 
Estados acesso ao excedente dessa captura, 
mediante ac.ordos ou "aiusteS. · 

Estabelecer todos esses parâmetros é res
ponsabilidade grande que caberá aos órgãos 
responsáveis pela pesca_ no Brasil. 

A segunda grande re_sponsabilidade doEs
tado costeiro refere-se à delimitação _da sua 
Plataforma Cotitin~ntal. · 

A Plataforma Continental compreende o 
leito e o subsolo das ~as submarinas que 
se estendem além do mar territorial do Esta
do CostE-iro, em toda a extensão do prolonga
mento natural do seu território terrestre, até 
o bordo exterior da margem continental, ou 
até uma distância de 200· milhas das linhas 
de base, nos casos em que o bordo exterior 
da margem continental não atiJ1ja essa dis
tância. 

Para determinar a largura da Plataforma 
Continental o Estado costeiro deve estabe· 
Jecer o bordo exterior da margem continen
tal, quando essa margem se estender além 
das 200 milhas das linhas de base. 

A Convenção estabetaÇe os critérios técni
cos para determinar o bordo exterior da mar
gem continental. A Convenção também esta
belece que a Plataforma Coritinental não po
de exceder de 350 milhas da linha de base 
ou 100 milhas da is6bata de 2.500 metros. 

Esta área adicional, da ordem de 150 mi
lhas, onde o País exercerá direitos de sobe-
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rania sobre os w.:;:ursq~ não vivos e as espé· 
cies sedentárias, tem 'que ser comprovada 
em função de critérios geológicos. A ·cam
provação desse direito demandará trabalhos 
oceanográficos de grande envergadura para 
sua c~cterização .. Esta comprovação terá 
que ser feita e apresentada dentro--dps 10 
anos seguintes à entrada em vigor da con
venç:ã_o para o referido Estado." 

Ao acentuar que a complexidade do assunto 
reclamava um programa de governo e não uma 

_ ~fa especifica da Marinha, o Ministro Henrique 
Sab6icl informa: -

-"Tudo .indica que haverá necessidade 
-de realizar.trab@lhos de levantamentos sísmi-
cos em, pelo- metias, três grandes áreas, a 
_saber. o cone do Amazonas, parte do Banco 
dos Abrolhos e a coSta sul. No restante do 
litoral, aparentemente, a linha de 200 milhas 
a partir da linha base, será a maior largura 
da Plataforma Continental 
- Os levantamentos sísmícos necessários 

, poderiam ser rea1izados de três modos dis
tintos: 

-por -contratação de serviços de empre
sas estrangeiras, por não existir a capadtação 

----técnica nas empresas públicas ou privadas 
~ -_ -.naç:ionaís, com a presença de fiscais brasi

. , !eiras; 
-por Jeasfng de navios especializados 

em trabalhos sísmico, com a operação dos 
mesmos por brasileiros; 

-com navios de sísmica adquiridos espe
cialmente para esse Programa, operados pe
la Marinha, ficando· a operação dos equipa
mentos técnico-científicos a cargo de brasi
leiros. 

Realizados os trabalhos técnicos .hélVeria 
necessidade de lmprimír as cartas que se
riam os documentos finais para comprova
ção da Plataforma ContinentaL 

Como se Vê, ~ delineação da Plataforma 
ContJnentaJ é um programa de 91:ande mag
nitude, que irá envolver substanciais recur
sos, tanto de ma~rial como de pessoal e 

-que usará teci1ologia altamente sofisticada, 
atualmente só utilizada na indústria petro
lífera. 

AtuaJmente, a Marinha vem patrocinando 
reuniões para conhecimento das várias face
tas do problema. A idéia básica que vem sen~ 

_ _ do estudada é entregar a condução -do Pro-
- grama à COmissão Interministeria1 para os 

Recursos do Mar, que <:::riaf!a_uma Subco
_missão especral com a participação de diver~ 
sos Ministérios, entre os quais se incluiriam 
o MRE, ME, MM e outros. 

É oportuno lembrar que a Delimitação da 
Plataforma Continental do Brasil é projeto 

__ seledon~dQ _e aprovado do I Plano Setorial 
para os Recuisos do Mar. · -

- Um pOnto fundamentas sçbre ~ questão 
da Delimitação da Plataforma Continental é 

-~--o qUe se refere aos recursos fin~pceiros e 
humanos necessários à sua execução.~ fora 
de questão a necessidade de ~loCaç~o de 

·-- reéursos adequados extra·orçamento do Mi
nistériO-da Marinha. É inaceitável desviam-se 
os p-ousàs recuijds de que a -Mãrinha dispõe 
par a sua atividade fim, a outras atividades 
que, embora de grande importância e signifi-
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cado, não se enquadram na destinação precí
pua da Marinha de Guerra." 

Sobre outros pontos de marcado relevo na 
Convençãà em estudos, o dos recursos minerais 
e outros rec:ursos não-vivos do leito do mar e 
subsolo bem como os organismos vivos perten
centes a espécies sedentárias, assim esclareceu 
o depoente: 

-"A execução dessas medidas, acrescida 
da garantia dos direitos de soberania sobre 
o mar territorial de 12 milhas e dos "direitos 
de fiscalização na Zona Contigua também 
de 12 milhas, são de responsabilidade de 
nossa Marinha de Guerra. · 

Se levarmos em conta que o Brasil tem uma 
costa de aproxirriiJdamente 4.000 milhas e 
que a Plataforma Coiltinental pode, em algu
mas regiõeS, estender-se até c~n::-a de. 350 
milhas, verifica-se que a Marinha tem que 
zelar por uma área de mais de 800.000 mi
lhas quadradas ou mais de 3.000.000 km2• 

Isto representa uma área de -cerca de 40% 
da área do território nacional." 

O Mifustro Henrique Sabóia, iévanÇo_erfiC~nsi
d~açã,o as deficiências da Marinha Qe G~,!erra., 
antevê, aprovada a Convençáo, dOis tipos básicos 
de ameaças: _ _ ~ 

"S.em emp'rego de violência 
tentativas de exploração dos recursos vivos 

ou não vivos das águas e do leito e subsolo 
da platafonna continental; 

descumprimento das leis e regulamentos 
relativos ao Mar Territorial, Zona Coiltfgua 
e Zona Económica. 

Córrt possibilictJde de emprego de violên
cia 

contrabando, tráfico de drogás, contraban
do de armas, terrorismo, sabotagem, etc." 

Por fim, depois de referir o meio de exercer 
a vigilância num país de tão larga extensão cos
teira, concluiu o Ministro: 

"Encerrando esta exposição, posso lhes 
transmitir o entendimento de que a nova 
Convenção sobre o_ Direito do mar atende 
de forma bastante razoável às razões_que le
vam o Brasil a adotar o Mar Territorial de 
200 milhas. 

Não há dúvida de que os direitQs. assegu~ 
rados pelo novo conceito de Zona E~onô-

-mica Exclusiva não têm-_abrangência do con· 
ceito de_ soberania total_ contido Ílo conceito 
de_Mar Territorial. Todavia, em troca, g~nha
remos a vantagem de as~egurar o essencial 
com o respaldo, a cobertura e o apoio da 
comunidade internacional. A .;,titude unila
te_ra_I anterior do Brasil, jueytifica-se numa épo
ca em que não se encontrava qualquer tipo 
de entendimento ou aco~_ !:;Obre a largura 
_do Mar Te:njtorial.Agora, após a aprovação 
da nova Convenção aquela posjção anterior 
-Será_ de difíal sustentação, perante a comu
_nldade internacional. 

Assim, entendo ser vantajoso Para o Brasil 
_ rªtificar a nova_C:çnvenção, o que dependerá 
@ aprovação pelo Congresso_ .N<;"~cional. 

As novas obrigações e responsabilidades 
de correntes da _Convenç~ podem sex: aten
diçlas _pelo Brasil, desde que haja d.ecisão e 
vontade de en_frentá-las." _ 

Aprovado o TeXto da Convenç_ão_das Nações 
Qnidas sobre o Direito do Mar pela Comissão 
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de Relações EXteriores, nomesro._o_sel)!ido se ma
nifestaram, unanimemente, a-5- doutas Comissões 
de Constituição e Justiça (re~ator, Sr. Deputado 
Matheus Schmidt) e de Transportes (relator, Sr. 
Deputado Raul Bernardo.) E.em 8 d~ nov~mbro 
de 1985 é aprovada a redação fina] do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 107 -b daquele ano (rela
tor, Sr. Deputado Celso_ ~eçMJ.ha), lá aprovado 
pelo Plenário, em sessão de cincq,_ çio P1esmo 
mês e ano. 

Nesta Casa, o Projeto foi distnbuidO às Comis
sões de Relações Exte~iores, Coiistituição e Justi
ça, Ciêncía- e Tecnologia e SeQUTãhça N~cional. 

A Convenção de 1982 - -
m-Após Wntos e tão agitados anos de debat~s 

e controvérsias, o Texto_~ª- 9?~epsão,_ além do 
Preâmbulo, em que os Estados_p~s se deda
ram convencidos d<X> resultados benéficos para 
"o fortalecimento da paz, d~ segurança, da coope
ração e das relações -de amiz-ade entre- todas as 
nações", divide em 12 partes, _coro_:320 artigOs, 
além de 9 anexos todos divididos em várias subse
ções. Ajunta-se-C!Jnda a Ata final da Tercefra Cori-
ferência_e várias Resoluções. . -

A campanha eleitoral de 1986 e QS trab?tlhos 
da Assembléia Nacional Constituinte justificam, 
inclusive por sua singular importância e notória 
complexidade, que somente agora me tenha sido 
passive! atender à honro5Z! deter(Tl_ina_sãº da presi
dência desta Comissão, o_ferece!lao- á êonside
ração dos ilusrn:s pares este d!'!spretensioso pa
recer. 

Antecedentes 

IV -ODecretoLegislativon<r45,de 15deoutu
bro de 1968, autorizou o Sr. Pre~l9.ente da Repú
blica a dar a adesão do_ Gov.emo br~silei~ às 
quatro Convenções sobre o D~re.ito 9C: Mar, con
duída em Genebra, a 29 de abril deJ 95]3. Durante 
o recesso imposto ao Poder LegislatiVo, baixou 
o Executivo, em 8 de abn1 de 1969, o Decreto-Lei 
n" 523, que "acrescenta parágrafo ao art. 27 da 
Lei no_ 2~004, de 3 de outubro de 1953. com a 
redação que lhe foi dada pela Lei n9 3.257, de 
2 de setembro de 1957, e dá outras providências; 
o Decreto-Lei n" 553,_de 25 de~aQr-il de 1969, 
que faxou em 12 milhas marítimas de largura o 
mar territorial; e o Decreto no 66~682, de 10 de 
junho de 1969, que "c;ria a Comís_SãQ Interna
cional de Estudos dos Assuntos relacionados à 
Política Brasileira para Recursos do Mar." Já na 
vigência do Decreto-Lei n9 1.098, cjue-cilterou para 
uma faixa de duzentas milhas o Mar Territorial 
(25 de março de 1970), e acolhido com aplausos 
nesta Casa pela minoria (que eu liderava) e pela 
maioria (através da interveryção-do.saudoso_Senª
dor Vasconcelos Torres),_o Poder Executivo expe
diu o Decreto no 68A59, de 19 de abril de-1971, 
que regulamenta a pesca, "tendo em viSta O apro
veitamento racional e a conservaçáo dos recursos 
vivos do mar territorial brasileiro". 

As 4 Convenções de Genebra 
V- Na seção de_1 o de fevereiro de 196_8, ocu

pamos a tribuna_ da Câmar~ dos Deputados para 
criticar o Poder Executivo pcif fer, somente então, 
conva<:.adQ o _Çgngresso Naç:ional para examinar 
as quatro_ Convenções de Genebra (Convenção 
sobre Mar Territorial e Zona COntígua; Convenção 
sobre AltoMMar; Convenção sobre Pesca e Con
venção dos Recursos Vivos de Alto-M_a_r; e Conven~ 
ção sobre Platcúorma Continental. À data, o Mar 

Territorial âo Brasil era faxad.o em sels milhas, 
~Ç[~c;;idos de_ uma Zoria _COntigUa de outr~ seis 
õ5ec"réto-~r n9 44, de _18 -aerloVemoro c;Je 1966) 
e, -na coSta~- sul-americana do Pacífico festejavam 
14 anos da Declaração de _Santia·go, d~ IS, _çle 
afrosto de _ _1952_.. ás pafses -que haviam procla
madO sUa jurisdição e_soberahia s_obre a extensão 
de 200 milhas de su.;.s costas, .''bUscando no mar 
~na frase d_e Alberto Ülloa_- compensação para 
a_deSOladofâ extensão áridcl-de-seu litoral." As 

--iY:Ç~IvaS c;isSembléias do_ Pa.rlam_ento Latino-a-
rii~;:rican$) apoiavam a poS[çáo do Chile, Peru e 
Equador, seguidas pela Argentina e Uruguai, e 
o Brasil reconhecia, "âo menos d~ modo implí
cito, o direito da Argentina adotar o limite de duM 
zentas_milhas para suas·ágUas-ierritoriais, ao cele
brar acordo sobre a pesca" por barcos bras~eiros 
no sul do continente", 

Depois de nove anos,- chegavam afinal ao exã
me do Congresso Nacional as 4 Convenções de 
_ÇJeriebra. A C.omissãç _de .Retaçõ.es EXfe_riores, 
aCOlhendo parecer do ilustre Sr. Deputado Aávio 
MarCTiiO, se-manifestara pela aprovação das Con
venções, mas assim redigi.~ o art. 29 do Projeto 
de De.~e_to. Legislativo: _<'A adesão à Convenção 
sobre o Mar Territorial e Zona Contígua s6 poderá 
ser formulada após de-ci:etação de lei que estenda 
o Jimite_do rnar territorii:d do _6rasil para doze mi-
1fias, suprimida a zoria contigua". Relator da maté-o 
ria na CÇ1missã9 de Constituição e_Justiça, coube
nos oferecer longo pãre<::ei, ali aprovado em 8 
de agosto de 1968, inclusive corn duas emendas. 
A primeira excluía a Convenção sobre ~r Terri
torial e Zona Contígua, e a segunda condicion;;~.va 
sua aprovação a uma possível "decretação de 
lei", Que resultaria, ou não, de futura deliberação 
do Cohgresso Nacional". (Cfr. Palavras, leva-as 
o ventO ... , vol.JV;páQs. 53/1 06). O Decreto Legis
lativo rt' 45, de 15 de outubro de 1968, acolheu 
o_ parecer Rávio Mardlio: Ruía_ o limite adotado 
pelo Decreto-Lei_ n9 44, de 15 de novembro de 
1966, que delimitara o Mar Territorial a "uma faixa 
de seis milhas ma!jtimas de largura medidas a 
partir da linha do baixo mar,- adotada como refe
rência nas cartas náuticas brasileiras" (art. 19) e 
a Zona Contígua a "seis milhas marítimas de lar
gura medidas a partir do limite externo das águas 

_ te_rritoriais'; sujeita à jurisdição nacional, não só 
''no que concerne à prevenção e à repressão das 
iriformações da Lei brasileira em mãtéria de polí
cia_ aduaneira, fLScal, sanitária Ou de imigração" 
-(ari -29), mãs igualinerite "em matéria de pesca 
e de recur!>CS vivos do mar, _que l~_e cabem em 
seu Mar Territorial_" (art. 39[. E passava defmltiva
mente para o rol das deliberações ultrapassadas 
o conceito, até então vigente, das três milhas náu-
ticãs. - -- -- ---- -- -

O Mar Territorial de 200-inilhas tinha já então 
contra si a oposição das grandes potênciéis e não 
-conseguira a adesão senão de alguns países sub-
--desenvolvidos. 

Nenhuma questão de DireitO Internacional, 
aliás, terá sido mais controvertida do que a largura 
do Mar Territorial. Nem outro assunto contará, 
por certo, com bibliografia tão rica e numerosa 
(Cfr. gula Blbliográllco sobre ei Derecho dei 
~. preparado pela Secretaria, das Nações Uni
das para a 1' Confer~i1cia sobre o Direito do Mar.) 

Na Idade Média, todas_ as regiões da Europa, 
niêâiterrâneas como as do Mar do Norte, busca

. vafn ·proteger as águas ribeiririha$. ainda que não 

se houvesse fon:nulado, nos termos em que mais 
tarde se,colocou o prob.lemB;. o com~e~~~ ~e mar 
teiritorial. Foram os juristas italianos dos sf::_c_l!)os 
){IV e )01 os Priineiros a tentai:-[JXar a_~~á do 
mar sobre a Qual o Estado ribeirinho deveria exer
cer sua juii::;;diÇão. 

Os estUdiosos destacam, como o mais influente 
'daqueles jurista.s,. Barté"Je de sexarer"r"ato 
(1319-1357), que pretendia fosse dita zona ª~é 
a uma_ distância de_ cem milhas, que tanto corres
pondi;:3m, Eintão, dois dias de viagem. Na Europa 
septentrional, atendendo à diversidade de oondi
ções metereológicas, a medida aceita. ado alca~
ce da vista, subia a 21 milhàs na França e na 
Inglaterra, pari! descer a 14 na Escócia e_ a 15 
na Holanda. 

Comelius Van Bynkerhoek tentou, no século 
XVIn, dirimir as divergências, propugnando (De 
Domlnio Marls, 1703, e Questiones Jurls Pu· 
bJicl, 1737) o alcance do tiro de canhão, como
o limite do Mar Territorial. Sua conhecida fórmula 
Imperlum teriae finrlubi annoium potestas 
justificaria que, em 1782, Galiani sugerisse a dis
cutida "regra das três mi1has", que a tanto chega
va, a_o tempo, un'la bala de canhão. · 

Antes que o século :;;e encerraSse, dirigindo-Se 
aos Ministros da Grã-Bretanha e da França, os 
Estados Unidos, através de nota do Secretário 
de Estado Jefferson, aceitavam como limite míni
mo as três milhas geográficas, embora advertis-
sem que se reservavam para fJXar a eXtensão defi
nitiva dessa zona ef11_ posteriores deliber~ções (Gi
del, Le Drolt Intematlonal Public de la Mer, 
tomo III, págs. 46/47; Moore Dlgest, I. págs. 
702/3). O Século XIX iniciouMse _com a Orã-Bre
tanha e Estados Uni_dos aSsiilando, em 1818, um 
acordo sobre pesca, adotando o limite de três 
milhas, e desencadeàndo _uma séiie -de t!à.tadàS 
bilaterais, que acaba:riam pClr tomar essa diStância 
aceita de fato pelo reduzido número de Estados 
independentes sufidentemente eVoluídos que en
tão existiam, er:tquanto a ela se opunham a Rússia, 
os estados escandinavos, os do_ Mediterrâneo e 
de várias .Repúblicãs ·latino-americanaS. (Dicta
men sobre Ia anchura dei mar tenitorlal, OEA, 
Doc~ento_s OftcÍales, 1965, pág. 6). Gidel cita, 
entre os divel-9entes, a: Argentina, Bolívia, Paraguai 
e Uruguãi, fixando em 5 milhas, õ -mar territorial, 
(op. cit págs. 69n-6). Garcia_Robles aditaria p_ 
tratados bilaterais eritre Estados Urii-dcis e México, 
cinco Repúblicas latino-americanas, cinco p.3íses 
europeus e um asiático" (La Conferênc;l~ de 
Genebra y la Anchura. deJ Mar Territorial, 
f959, págs. 411/437). E mais um século termi
naria, sem que se houVE:_ss,_e limitado a )a_rgura 
do Mar Territorial, frustrada a tentativa d<:~ Holanda 
dê reuriir uma coriferênciél para_ faxar o mar territo
rial em seis róilhas. A Isso Se opôs a Grã-Bretanha, 
entãO fhlnhã dOá-mareS. Apenas uma conclusão, 
anotada por John Westlake e Gklel. Nenhum esta
do admitira_y_ma extensão menor de três milhas. 

Do importante Dtctamen do Comité Jurldico 
Americano. editado pela OEA, e a que vimos 
recorrendo no longo desta exposição, va1e desta
car que, na Conferência para a CodifiCaçãó do 
Direito lnteni.adonal, realizada em Haia em 1930, 
a Grã-Bretanh"' e seus domínios, os _Est.&dos Uni
-dos, o Japão, a Grécia, a Holanda e a Chirutfqram 
os anicos que pugnavam pelo mar territoria1_de 
três milhas. O Brasil, numa consulta colhida, a 
titUlo provisório, na 2• COmissão; oPinou pe.léÍs 
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6 milhas. Certo é que nãó se chegou a qualquer 
conclusão. O que levou_o presidente da delegação 
italiana:, Professor Giannifii, a assim resumJr os 
resultados do encontro: - "O q~e se depreende 
de todas as nossas _dts.çuss_Ç>es é que devemos 
comprovar que não há nenhum prtncípto de Direi
to Internacional na m~éria; há simplesmente uma 
zona sobre a qual o Estado tem os mesm.os direi
tos sobre seu território. Çlual é a la~ra desta 
zona? Varia segundo o tempo, e segurido, ô Jt.i~ 
gar ... Não hâ senão _um princípio intemac:lonal 
existente na matéria: o direito que tem o Estado 
de possuir águas territoriais". 

Após referir a observação de Gidel, no sentido 
de que "wn fator primordial de divergência é a 
desigualdade do poderio marítimo", pois "quanto 
maior é o poderio marftímo de um Estado, mais 
tenderá este a limitar a I?Jrgura do Mar Territorial", 
eis que "uma grande potência marítima não tem 
necessidade de pedir ao Direito-lntemadonaJ os 
meios ·de exercer faculdades especiais sobre uma 
ampla zona do mar acijacente e suas costas", tan
tos "seus próprios meios de ação bastam para 
assegurar~lhe esse exer_çício", o Comitê Jurídico 
Americano, no documento já ref~rido, declara que 
"o exato juíZo de Gidel condensa admiravelmepte 
as verdadeiras r~ões dª __ atitude assumida pelas 
grandes potências marltimas na ConferênC:ia de 
Haia, razões que são aos demais as me~ma~ que 
determinaram a posição análoga que 28 anos 
mais tarde deviam assumir na Primeira Confe~ 
rência de Genebra". 

A Posição do Bmsll 

VI- Coube ao Embªixad.or Antonio Camilo c;le 
Oliveira integrar a delegação brasileira, não s6 
à ConferênCia de 1951;1, mas a _de 1960. E dele 
é o seguinte depoimento: - "A posição do BraSil 
acerca da extensão do mar ter.ritorial foi definida 
em Qenebra pelo Embaixador Gilberto Amado, 
eminente Chefe da go~ Delegação à Confe
rência sobre o Dire_ito do Mar. No discurso que 
pronunciou na Sessão Plen_áçia da segunda reu
nião da Conferência, _ _e:m março-abril de 1960, 
começou e(e por fiXar o sentido do art. 39 do 
anteprojeto elaborado pélà Coinissão de DireitO 
Internacional sobre o particular. Aúni~a regra e:id~~ 
tente em matéria de extensão do mar territorial, 
disse ele, é que não há regra uniforrile;-iai, ac're.S_~ 
centou, era a opinião d_a_Comls~ã9 de Direito fnter~ 
nacional, de que _era memb_ro. Se bem a Comissão __ 
houvesse manífestado que o Direíto Internacional 
''não reconhece qualquer extensão do Mar Teni~ 
torial além de l~ milh~s_", ela própria nunca diSse 
que tal extensão poderia ir àe 3 a 12 milhas. Natu
ralmente, qualquer estado poderá escolher o limi
te que lhe aprouver. Mas nãQ porque a Comlssão 
haja formulado regra sobre o _assunto. Ele, _Del~
gado do Brasil, tinha autoridade para faJar porque 
a fónnula do_ anteprojeto do artigo da ComisSão 
era sabidamente de s_ua autoria". E, na informa
ção, de Antonio Camilo de OliveJra, o Embaixador 
Gilberto Freire continuou: - "Nada impede que 
um Estado fixe em 12 milhas o limite do seu 
Mar Territorial. Entretanto, exduíd~ a~ razões ~e 
ordem histórica, será acaso necesSário fazê-lo? 
Será necessário, nos 9ias de hoje, que, par<3 s_e 
atribuir maior margem de defesa, um Estado co_:s
teiro aumente a medida da faixa marítima de suas 
águas jurisdicionais? _ê:sse a_uii}eD.to_não lhe acar
retará, ao contrário, inconvenientes de ordenl es-

tratéglca, financeira e política, em virtude da multi
pli<:ação de encargos qUe _traz implídtos? E, mais 
adiante, ajuntou que "seria muito embaraçoso pa
ra o (nosso) país", com a sua extensa ~nha de 
costas, se o levassem a adotar o limite de 12 
milhas para suas águas territorias. "Seria dema~ 
$iada água para o B_rasil que se veria ~m na 
contingência de estender sua soberania sobre tão 
grande extensão de mar". Ao t~mpo, o Regula
mento de nossas Capitanias de Portos (Decreto 
n<1 5.796, de 1940) se referia ao limite de 3 m~has. 
E outras não haviam sido as__instruções do ltama~ 
rati- aos delegados de 1930: - -0 Brasil _admitiu 
uma zona de seis_ milhas:Para todos os feitos". 

Se assim ocorr~ nq cenário internacional, ou~ 
trris eram os debates no âmbito continental, onde 
diversos entendimentos se _sucederam. Vale deS
tacar, entretanto, por sua inspiração marcada
mente ocasional, a reunião das Repúblicas ameri
canas no Panamá em 1939, antes da segunda 
grande guerra chegar ao continente, e que flxou 
em 300 milhas a _zona de segurança, e que ·o 
Brasil preferiu chamar de "Mar Territorial da Amé
ric.a_,__pu de "Mar COntinental". 

Essa exposição, monótona, mas necesSária, vi~ 
sa a carrear elementos históricos às djficuidades 
da delegação brasileira que, após del-noradas ne
gociações, subscreveu a .ConvenÇ:ão que ora se 
aprecia, no que tange ao Mar Territorial e- sua 
Zona Contigua, quando não havia como obter 
consenso intern~c:ional para as 200 milhas. 

A Convenção e o Mar TenitorfaJ 

VIl-O art. 2~ determina "o regime jurídico do 
Mar Territorial, seu espaço aéreo sobrejacente, 
leito e subsolo":-

1 -"A soberania do Estado costeiro es
tende-se além do s_eu território e das suas 
águas interiores e, no caso de Estado arqui
pélago, das suas águas arquepélagas, a uma 
zona de mar adjacente designada pelo nome 

- de Mar Tenitorial. 
2-Esta soberania estende-se ao espaço 

sobrejacente ao Mar Territorial, bem como 
·-=· ao leito e ao subsolo deste mar. 

3-A soberania Sobre o Mar Territorial é 
--- exerdda de conformidade <:om a presente 

Convenção e as demais normas de direito 
internacional." 

·'-jã ·~: aít 3~ __ r~- ~-la~g~ra d<:)._~ar Territorial: 

- ''T odõ .. Estã:do tem o direito de fixar a 
largura de se:U ~r Territorial até um limite 
que não ultrapasse 12 milhas maritimas, me~ 
di das a partir de linhas de base determinadas 
de conformidade CO!!I a presente COnven-
ção." --

-0 limite exterior do Mar Territorial está assim 
definida pelo art. 49: 

- "O limite exterior do Mar Territorial é 
definido por wna línha em que cada wn 
dos pontos está próximo da linha de base 
ígual ~ Jargu,ra_ ~~Mar T:o~ritorial". 

-COmo bem expôs l~ Comissão de Relações Ex
teriOres da e&:nara dos Deputados o Sr. Mini$tro 
da Marinha, "COnvenção estabelece os crité_rios 

_ fécnioos para determinar o bOrdo exterior da mar~ 
gem-Cohfiifént:âl. A cõhvenção também estabe-
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Ieee que a plataforma contiriental não pode exce
der de 350 milhas da linha de base ou 100 milhas 
da isóbita de 2.500:~ _ .. 

Ao Mar Teiiítorial de 12 milhas da Cotwenção 
adita a zona contínu.;1, erri seu art. 33. 

-"Numa zona contigua ao seuMarTerrl
torial, denominada zona contígua, o Estado 
costeifo pode tomar as medidas de fiscali
zaÇão ·nec:essárlas a: -

a) evitar as infrações às leis e regulamentos 
aduaneiros, fiscais, de imig~ção ou sanitá
rios no seu território ou seu Mar Territorial; 

b) reprimir as infraÇões às leis e regula
mentos no seu território ou no seu Mar Terri-
torial. _ _ 

2-- A zona contígua pode estender~se 
além de 24 milhas marítimas, contadãs a 
partir das linhas da base que servem para 
medir a largura do Mar T enitorial." 

,Antes de foCalizar outras disposições da Con
venção submetida à apreciaçãO aesta: douta Co
missão, e do <:onheêimento de seus ilustres mem
bros, seria oportuno destacar o art. 99; assim redi
gido:- "Se um rio deságuadiretamentE: no mar, 
.,_ linha de base é uma reta traçada através da 
foz do rio entre os pontoS limites da linha de 
baixa-n1ar das suas marg_ens." 

O tràrisito pelas áQuas do MarTerritoiial exigem 
várias diSposlÇóes ·c~a Convenção, sejam as nor
mas específk:as ao direito de passagem inocente 
(art. 17), sejam as aplicáveis a navios de Estado 
utilizados para fms comerciais (art. 27), oU ainda 
as que disciplinam o curso de navios de guerra 
e outros navios de Estado utilizados para fins co
me!'dáiS (art. 29). Já os arts. 46 e seguintes defi
nem, delimitam e regulam os Estados arquipé
lagos, os direitos e deveres dos navios e aeronaves 
durante a passagem. 

A Zona Econômica Exclusiva 

VIII- Da máxima importânda para a e~onomia 
nacional é_. sem dúvida, tudo que diz respeito à 
-zona económica_ exclusiva, •·uma zona situada 
além do Mar Te"rritorial e a este adjaceÕte, sujeita 
ao regime jurídico específico estabelecido na pre
sente Parte (a v), segundo o qual "os_direitos e 
a jurisdição do Estado costeiro e os direitos e 
liberdades dos demais Estados sãº regidos pelas 
disposições pertinentes da presente Convenção". 

Esses direitos, jurisdJs"áo e deveres do Estado 
coSteiro estão assim relacionados no art. 56, in 
véib1s:-

1 -Na Zona Ec::onômi~a Exclusiva, o Es
tado costeiro tem: . 
a} direitos de soberania para fins de explo
ração e aproveitamento, conse~ç~o e ges
tão dos recursos naturais, vivos ou não vivos 
das águas sobrejacentes ao leitQ do mar, do 
leito do mar e seu subsolo, e no que refere 
a outras atividades com vistas à exploração 
e aproveitamento da zona para fins econô
micos, como a produção de energia a partir 
da água, das correntes e dos ventos; 

b) jurisdição de conformidade c:om a dis
posições pertinentes da presente Convenção; 
no que se refere a: 

I) colocaçãO ~·utilização de ilhas artifi
cia:ls, inStalaçàes e estruras; 

J[} investigação científica marinha; 
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ffi) proteção e preservaçãQ do meio ma
rinho; 

c) outros direitos e deveres previstos na 
presente Convenção. 

2. No exercido dos se}JS direitos_ e no cumpri
mento dos seus deveres n~ _zona econômica ex~ 
clusiva nos termos da presente COnvenÇão, O 
Estado costeiro terá em devida conta os_ direitos 
e deveres dos outros Estados e agirá de form?. 
compatível com as disposições da presente COn
venção. 

3. Os direitos enunciados no presente artigo 
referentes ao leito do ma_r ao seu subsolo devem 
ser exercido.s de conformidade- coq:. a Parte VI 
da presente Convenção. 

Já o art. 58 dispõe sobre o_s d~itos e cleveres 
de outros Estados na zona econôinica exclusiva: 

"1. Na zona econômica exclusiva, todos 
os Estados, quer costeiros_ quer sem litoral, 
gozam, nos termos das disposições da pre
sente Corivenção, das libei'dades de navega
ção e sobrevõo e de colocação de cabos 
e dutos submarinos, a que se refere o artigo 
87, bem ·como de outros usos do mar inter
nacionalmente lícitos, relacionados com as 
referidas liberdades, tais como.- os ligados à 
operação de navios, aeronaves~ cabos e du
tos submarinos e compatíveis com as demais 
disposições da presente Corivenção. 

2, Os artigos 88 a 115 e demais normas 
pertinentes de Direito Intemacionâl aplicam
se à zona econômlca exclusiva na medida 
em que não sejam incompatíveis com a pre-
sente Parte. _ . _ . 

3. No exercício dos seus direitos e no 
cumprimento de seus .deveres na zona eco
nômica exclusiva, noS termos da presente 
Convehç:ão, os Estados terão em devidª con
ta os direitos e deveres do Estado costeiro 
e cumprirão as leis e regulamentos por ele 
adotados de conformiclad.e _ ~rn _as dispo
sições da presente Convenção e" demais nor
mas de Direito Internacional, na_ m.edlda, em 
que não sejam incompatíveis com: a presente 
Parte". 

Os cuts. ~~ (base para a_ solução de conflito$ 
relativos à ~tribuição de d.freitOs e jurisdição _!}a 
zona econômica exclusiva}, 60 (~has ªrtificiais, 
instalações e estruturas na refeçida ;ona), 61 (~il
servação_ de recurso:;; vivos), 62 (uti~izaçãb dos 
recursos vivos), 63 (populaçõeS existentes dentro 
das zonas econômicas exclusivas de dois ou_mais 
Estados co_stelros ou dentro-da zona ecoriômic~ 
exclusiva e numa zona exterior e adjacente à mes
ma), 64 (espécies altamente migratórias)_, 65 (tTia
míferos marinhos), 66 (população de peixes aná
dromos), 67 (espécies cat~dr9Jn_as), 68 (espécies 
sedentárias) merecem especial atenção, para evi
tar que se repitam ·as conflitos causados com 
o "affaire" Onassis no Peru e com ª pesca da 
lagosta no Brasil. -· -

A Platafonna Continental 
IX- Preocupa-se a ConvenÇãõ, -em seus arts, 

76 a 85, com definir a plataforma continental, 
regular os direitos que sobre ela possui_ o Estado 
costeiro, o regime jurídico das águas e do ~spaço 
aéreo sobrejace_nte e direitos e liberd~des de _ou
tros Estados, a colocação de cabos e du~ sub
marinos, as ilhas artificiais, as perfurações, paga
mentos e contribuições quanto ao aproveitamen-
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to de recurs;os não-vivos além da!? 200 milhas, 
delimitação da platafOrma contlJ:tental ~?~e ESta
dos adjacentes ou situados fre:nte a frente, cartas 
e listas de cogrdenadas geográficas-e esCa_vação 
d'e túneis. A plataforma continental Compreende 
o leito e o subsolo das áreas submarinas do Esta
do coSteiro,-e que se estendem a1êm de seu ~r 
Territorial, "em toda extensão de seu território 
terrestre, at~ ao bordo exterior da margem_conti
nental, ou até uma distância de 200 milhas mariti
mas das linhas de base a partir das quais se mede 
a_ Ia.igura do mar contirtental, nos ca~ em que 
o bordo exterior da margen:'J ~n_tinen~ nã"Oã.tihja 
essa-distância" (af1,_76) e sobre dlta plataforma 
"o Estado costeiro exerce direitos de soberania 
Pãi-a efeitOSde exploração e aproveitamento de 
seus recursos na~ur!=lis" (Art. 77,1 ), 

Celso de Albuquerque Melo recorda que "a no
ção de platafonna continental penetrou no campo 
do Direito Internacional Público devido a fatores 
exclusivamenfe ·eoonOffiic;os. É o Direito Interna
cionaL Público do Mar aquele- que mais direta
mente tem sentido a influência do dado econó
mico". E, _linhas adiante:-:-- "É que se ten_1 consi· 
derado o mar como a grande reserva de alimen· 
taç:ão e recursos minerais para a humanidade. 
Lembram alguQs intem~cionalistas _que ___ quatro 
quintos da população mundia1 recebem a1imen· 

-fação- insuficiente em_ vi_taminas, Rroteínas, etc.., 
e que o peixe, quanto às proteínas, substitui a 
-Carne.-Outros assinalam que os botânicos consi
®ram os mares como. meio mais propicio para 
á- reprodUÇãO do qUe a terra e afirmam que a:s 
mais lllinúsculas plantas marinhas em cinco milí
metros· eúbicos de água se reproduzem em qua
_renta mil exemplares. Se as águas marinhas são 
tão propícias à vida e repletas de riquezas mine

. rais, são as águas da plataforma, o seu solo e 
subsolo, as mais riCas" (Piatafonna Continen
tal, paga 19!20). 

Alto Mar 
X- Os arts. 86 a 115 disciplinam a navegação 

em aJto mar.Já a 2• Seção visa a regular a conser
vação e gestão dos r~ursos vivos do alto mar. 
De relevo indiscutível, por isso que dizem respeito 
aos-recursos minerais, sólidos, liquidas ou gaso
sos - situados aJêm da plataforma continental, 
e que-são "patrimônio comum da h1.,1manidade", 
como reza o art, 136, O pãrecer do eminente 
Deputado Flávio Marcílio, anteS referido, inC:or~ 
pora a conclamaç:ão do Delegado de Ma1ta, Sr. 
Pardo, na sessão da Assembléia Gera] da ONU, 
de 1967, ao afirmar o interesse "sobre o exame 
da questão da reserva exclusiva para fins pacíficos 
dos- fundos marinhos ~oceânicos e do seu sub
solo em alto mar, fora dos limites da jurisdição 
nacional atuaJl e dos empregos de seus recursos 
em beneficio da humanidade", Falando ao Jornal 
do Brasil, o Senador M.e_m__d_~_Sá_,_observador par
lamentar à referida ~mbléia, depojs de lem_brar 
que convenção anterior já defe~ às nações ribei
rinhas os recuraos existentes em sua plataforma 
continental, ir:td~ava; ~"Mas, e o resto, o fundo 
_dg mar mesmo, com seus abismos e montanha~,_ 
com seu solo correspondente a dois terços dá 
superfície da terra, a quem pertence? Que nação 

_tem_ direito de apropriar:.Se dele ou us~do.o_u ex
plorá-lo?". Telegrama de Moscou, transmitido pe
la Agênciâ AnSa, e-publicâdo por B Comercio, 
de Uma, em }9 de janeiro de 1968, sob o título 

"S9Vféti~os ~per"an ~car uranlo dei mar", 
divulgava que o acadêmico Alejandro Vmarad~v, 
~m artigo puDlicado en lzvestia, de Moscou, afil'
mou que além do bromo e magnésio _já en_con~_ 
trados, tal]1bém do fundo dos oceanos se_deveria 
recolher, em futuro não remoto, cobalto, urânio 
e telúrio, sem fa1ar nos imensos recursos bioló
gicos, irrlpOrtantes para a -alimentação: Ma_s tal 
exploraÇãO exigiria acordos internacionais_-que 
examinassem o problema político, e especialmen
te no que concernia "à exploração científica dos 
oceanos com oi?f.etivqs_ militares". E Lindon Jo
nhon, em mensagem ã.o Çongres·so Norte-amé
rlcano, anUndavá q"ue naquele ano iria propor. 
que "faç~unos com outros países explorações no 
fundo dos oceanos, para extra-Ir sU:as riqueZas, 
energia em abundância", Se ainda não se institui
raro royaltles a serem pagos aos pafses subde
senvolvidos pelos que explorassem as referidas 
riquezas, como sonhcwa.o_ Sr. Pardo, a área '"está 
aberta à utilização exclusivamente para fins pad~~ 
cps por todos os Estados, costeiros o_y sem litora1, 
sem discriminação e ~m _p~ejuízo das outras dis- . 
posições da presente Parte" (art 141)_._ . 

O texto da Resoluç~o sobre Dlr~ito d~-~ar apro
va_d_a pelo Comitê: Jurídico Americano, em 9. de 
fevereiro de 1973, para ser submetida ao Conse
lho Permanen~e_ da Organização dos Estados 
Americanos, OEÃ, já d~spunha: 

"'13 -Los fendes marinas y CJceánicos, 
ubicados más aliá de la zona de las 200 millas 
náuticas y de la plataforma continental, así 
como los recursos que de ellos se extra·igaf!, 
son patrimonio común de la humanidad. 

14- Debe organizarse el régimen futuro 
dei alta mar y de la explotáclon de sus rique
zas, sobre bases_r~gionales y no mundiales. 

15 - E1 uso racional y pacificO del m_ar 
reclama el compromisso de ~os los Esta
dos para evitar toda forma Qe contaminaci6p 
y de depredácion de los recursos vivos; y 
exige poner fril a todo ensayo de armas nu
cleares en el ma(, en su lech9 y subsuelo, 
o en la atmósfera" (Jorge A Aia Espil, E1 
Derecho dei Mar, pag. I 05). 

O apelo do diplomata maltense se converterá 
afina] em realidade, sem a regionalização suge
rida, quinze anos ante~, pelo Comitê Juridico 
Americano. O art. 156 da Conyençãb---cria a Autori
dade Imemacional dos Fundos Marinhos, com 
sede ero Jamafca, e de que são membros lpso
facto todos os Estaclos Partes. São órgã_Os princi
pais da Autoridade uma Assembléia, wn Conse
lho e um Secretariado. É criada a _E_illpresa, por 
-intermédio da qual a Autoridade &ercerá as fun
ções que lhe são conferidas pela Convenção, Ca~ 
berá à Câmara de Controvérsias dos Fundos f-1\arl
nhos determinar quando um Estado parte violou 
grave e persistentemente as disposições da Con-
venção (arts. 185 e seguintes}~__ _ _. . 

A proteç:ão e preservação do meio maritimo 
se desdobra em vária_s seções e artigos, relacio
nando medidas para_ prevenir, reduzir ou contr_olar 
a poluição, a cooperação mundial e regional, a 
assistência téCnica, o controle sistemático e ava
liação ecológica, as regras internacionais e legisla
ção nadonal para prevenir, reduzir e controlar a 
j:ioluição no meio marinho, execução, gai"antias, 
áreas cobertas de gelo, responsabilidade- e imuni~ 
dade soberana (arts. 192 a 237), Já a investigação 



2552 Quarta-feira 28 

dentífica marinha, sub~divid.ida em seis seções, 
estende~se dos arts. 23_8 a 26,5., E !'S arts. 266_ 
a 278 QCUpam-se do desenvolvimento e transfe
rência da tecnologia marinha, enquanto a Parte 
XV (Solução de Con_troVétsTãS) ~ reguJa!Tlentada 
pelos arts. 279 a 292,_ O art 301, daParte.)(\1), 
Disposições Gerais, pretende que "no exercjclo 
dos seus direitos e_ no ·cu_mprimento _das suas 
obrigações nos termos desta Convenção_._os Esta
dos Partes devem abster-se de qualquer ameaça 
ou uso de força contra a_ integridade territ<?_ri~!_ 
ou a independência política de qualquer Estado, 
ou de _qualquer outra forma inc;::ompatível com 
os princípios de direito internacional incorporados 
na Carta das Nações Unidas". 

A Convenção e a Marinha do BrasU 

XI-A Convenção entrará em vigor 12 meses 
após a data do depósito do sexagésimo instru
mento de ratificação ou de adesão. A data_ da 
Mensagem Presidencial a Convenção havia rece
bido 14 ratificações e entre os seus 140 signa
tários figuravam, além da esmagadora maioria 
dos países em desenvoMmento, todo o grupo 
socialista, e países industrializados como França, 
Japão, Su[ça, Espanha, Bélgica, Luxe~~-~r.§J<?• 
Austrália, Canadá, Países Baixos e os esç~n_d1~ 
naves. 

A Convenção nãó açl.mRe quaisquer reservas 
ou exceções, além das por ela expressamente 
autorizadas (art. 309}. E~_somente depois de de
corridos dez anos a contar da entrada em vigor, 
qualquer Estado Parte poderá propor emendas 
concretas à Convenção, "exceto as que se refiram 
a atividades na Área, e pode solicitar a convocação 
de uma conferência para examinar as emendas 
propostas" (ar!. 3 J 2). 

Vale destacar, ainda, um trecho da ExPosição 
de Motivos Interministerial: - "Eriqtianto a Con
venção não entrar em vigor e até o Brasil ratificá-la 
permanecerá vigente a legislação interna, em es
pecial o Decreto-Lei n" 1.098, de 25 de março 
de 1970, (rue fiXou em 200 milhas a largUra do 
mar territorial. Por ouba parte, a submissão 
daquele ato Internacional ao CongresSo Na
donal e sua eventual aprovação não obriga
rão o Poder Executivo a depositar o Instru
mento de ratificação. Posterior análise per
mitirá decisão quanto a fazê-lo e em que mo
mento." (grifos do relator). 

No Brasil, responsável por tão extensas costas, 
a Marinha reclama que se lhe destinem os recur
sos indispensáveis a tomar efetiva a soberania 
nacionaJ sobre o Mar Territorial de 12 milh~~. 
às medidas _de fiscalização aduaneira, ímígratóriél 
e sanitária, além de reprimir infrações às suas 
leis e regulamentos cometidos no seu território 
ou Mar Territorial; à exploração e explotaç:ão na 
Zona Económica Exclusiva, de 188 milhas maríti
mas, onde tem "direitos de soberania", de todos 
os recursos vivos ou não-vivos, existentes nas 
águas subjacentes ao leito _çl.o mar e.no_seu subso
lo, bem como sobre quaisquer atividades que vi
sem à pesquisa; e na Plataforma Continental, que 
em alguns casos se estende até à distância de 
350 milhas marítimas, compreendendo o leito e 
o subsolo das áreas maritimas que se estendem 
além do seu Mar Territorial, em toda extensão 
do prologamento natural do _seu_~rritórlo ~rrestre 
até o bordo exterior "da Margem Continental, ou 
até uma distância de 200 milhas marftimas, nos 
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casos _em que o bordo exteri_or da Margem Conti
neiltãf nâo atinja a essa-âistância. O art. 121 da 
COnvenção reconhece os direitos brasileiros n~s 
duzent:Is milhas em tomo das ilhas de Fernando 
de Noronha e de Trindade, e ao mar territorial 
de_d~~ milhas e uma zÓna contigua de até ·vinte 
e-quatro milhas no_ c.;,so _d9S penedos 'd_e _São 
Pedro e São Paulo. O Bras_il não pod,e ficar aU:teiÇI 
aos estudos, pesquisas, resultados e benefidos 
encontrados por igual na região maritima fora 
da jurisdição dos Estados costeiros e declarada 
Património Comum da Humanidade. Urge, pai~, 
que a Nação, toda elél, Governo e povo, se cons
cientiz_e da importância fuodamental de restaurar 
o_ Poder Naval, até há poucos anos_ declinante, 
afim de que se possa_ desobrigar dos encargos 
e responsabilidades que a Convençáo de 198:2, 
a partir de sua vigência, lhe jmpõe, como um 
desafio. Não serão modestos royaltles de petró
leo ou participações modestas no Fundo de_Mari
nha Mercante que permitirão à Marinha recuperar 
o poderio perdido. Sua importância cresce na ra
zão dos compromissos assumidos pelo Brasil, ao 
depositar, no momento oportuno, o instrumen
to da ratificação da_ importante Convenção, agora 
submetida a_o exarri~ desta Comissão. J:ffi Com
plemento, vale referir ~e o Centro lnterminJ~erial 
para Recursos do Mar, em data de 3 ~e outubro 
de 1986, antecipando~se à ratificação da Conven
ção ora apreciada, f:_nviou ao Sr. Presidente da 
República o texto do 11 Plano Setorial para os_ Re· 
cursos- do Mar, com valiosos elementos sobre as 
Implicações, as perspectivas e outros condicio

.nantes e necessidades para o bom desempenho 
da missão-que será deferida, em especial, à Mari
~ Brasileira, . 

O depoimento do Embaixador. Callero R.Odri· 
guez 

XII- Como consta da informação, que acomM 
panha a Exposição de Motivos lnterministerial, em 
1974, somente "um pequeno grupo de países, 
notadamente El Salvador, Uruguai, Peru e Equa
dor, preconizava soberania até 200 milhas, mas 
aceitava implícita ou explicitamente que, além de 
12 milhas, o regime de navegação fosse- mais 
livre do que a simples passagem inocente", enM 
quanto o Brasil "taticamente mantinha a posição 
de soberaniél na faixadas 200 milhas, com a exce
ção do dâssico regirÕe de passagem inocente". 
Depondo na Comissão de Relações Exteriores 
dél Câmara dOs DepUtados, o Embaixador Callero 
Rodrlgu-ez relata as dificuldades, que se acumu
lâVam, para fazei' prevalecer o inar territorial de 

- -200-milhas, antes de afmnar: -"Evoluímos. sem 
Clú.Vi.da, ern_nosSa poSição. Acabamos abando
nando a tarefa iinposSível de querer que a Con
vençao-aprovassezao-mnnas de mar territorial. 
Quando vimos que era impossível conseguir isso, 
gradualmente tivemos -que abandonar esse obje
tivo. Mas nunca àbaiid6iiã.mos- e consegUimos, 
em boa parte, realizar o objetivo de incluir ~a 
ióna eCOnômica_ o -maior número possível de ele
mentos vitais para nós, que constituem o conceito 
do mar territorial. Geio que este é o ponto mais 
importante -em--relaÇãO a esta Convenção. E o 
dilema, de· fato~ que· se nos apresenta ~ creio 
que -estará no espírito de muitos de V. EX", tem 
-estado nO- meu. nõ do professor Marotta e de 
Outros colegas que se têm oCupado do assunto 
~ é o s~ui~te: o qUe é mais vantajoso_ para 
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o Brasil? Manter intc;tcta a su~ _legislação, o seu 
cori.ceitO de 200 oiilha$ de plena soberania sobre 
o___JTI_af te;rrltorial,: 6u aceitar uma zona econômica 
de 20Ó milhas? Digo a v. ~.sem hesitáÇaC? qUe, 
se fosse possível ter um mar territOrial de 200 
milhas, eu seria inteiramente favOrável a ele. Mas 
um mar t_erritorial de 200 milhas é objeto de con· _ 
testação in~emacional, e será mais ainda quando 
esta Convenção entrar em vigor. A pergunta é, 
pois, de que_ _estaremos abdicando, em troca de 
deixar esse conceito que temos agora, se aceitar
mos uma zona econômica de 200 milhas, com 
tudo que ela nos dá de direito? E aceitá-lo tendo 
a certeza de que este é o sistema internacional~ 
mente aceito por todos os países. Quando tiver
mos alguma controvérsia, disputa corn algum 
país, baseados nos dispositivos da zona econô
mlca exclusiva poderemos negociar, poderemos 
ir a qualqu_er Trib_unal internacional, poderemos 
aceitar uma arbitragem, certos de_que_vamosga
nhar. Em compensação, se tivermos um mar terri
torial de 200 milhas e tivermos _é)]guma contro
vérsia, hoje em dia já seria difícil que obtivéssemos 
uma solução favorável num Tribunal internacio
nal. Depois de a Convenção entrar em vigor, creio 
que praticamente nunca o cohseguíremos". 

O Uustre depoente esclareceu, na oportunidade, 
_que fazia essas dedara_ções a título pessoal, inclu
sive porque lhe coubera redigir boa parte do Dew 
cretowLei _n? 1.Q98, d~ 25 d_e março de 1970:
"Acredito que esta era, naquela ocasião, a solu
ção, e se~:i_a aind~ hoje a solução, se não fosse 
o .. contexto internacional ern __ que nos encontra
mos". 

O voto 

XIII- O mar territorial de 200 milhas, advo-
9ado ao tempo e c_om entusiasmo por vários pai
ses latino-americanos, e aplaudido em diversas 
reuniões do Parlamento que os re~ne_, seria possi
velmente a solução melhor, se possível. Mas a 
comunidade internacional a ela se_ opôs desde 
o Primeiro momento e, para fugir ao isolamento 
e à proscrição, foi necessário admitir as 12 milhas 
do Mar Territorial, a Zona Económica Exclusiva 
de 188 milhas e a Plataforma Continental. 

O Voto é pela aprovação da Convenção, em 
face_ao acima exposto. Confiamos, entretanto, 
que embora_ autOrizado~ o Pod_er Executivo so
mente depositará o instrumento de ratificação 
quando convencido da possível vigência da Con
venção, nos termos-do já citado _art. 308, I, e ap6s 
entendimento com as_ demais nações latino-ame

-ri canas, a que, hoje mais do que no pass~do, 
nos seri.tirtlos lig~dos. E afinal, pelo mesmo pro
p6sito de tntegraÇâo política, econômica e soei~. 

É este o parecer, -SL Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -:
Passa-se à discussã.o do projeto, em turno único. 

Se nenhum dos SRs. Senadores desej~r fazer 
uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
A votação será feita na sessão seguinte, confor

me dispositivo regimental. 

o·sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)

ltem20: 
·oi~cussão, ein primeiro turno, do Projeto 

de Lei da Câmãra i1?34, de 1987 (n9 126/87, 
na Casa de o-rigem), que dispõe sobre a rees-
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truturação da justiça Federal de Prirneira Ins
tância e dá outras pr.ovldências. (Dependen
do de parecer.) 

Nos termos regimentais, di signo _-o nobr~_Sena
dor iram Saraiva para proferir o parecer. 

O SR. IRAI'! SARAIVA (PMDB- QO. Para 
emitir parecer.)- Sr.Presidente, Srs. Senadores: 

O egrégio Trtbuna1 Feder:al de Recursos, por 
intermédio da Mensagem n9 2/87, solicitou a cria
ção de oito Varas de Justf.ça Federal, com os 
respectivos cargos de JUiz Federal, e de oito car
gos de Diretor de Secretaria; do Grupo- Direção 
e Assess_oramento Superior-e-s, códigó--JF
DAS-101.5. 

De a-co(d__o çom a MensaQeffi~ aS Varas deverão 
ser insta]adas em Marabá, no_ Estado do Pará, 
e Imperatriz, no Estado· do Maràrih~o. em zonas 
de coo_fl_ltos.._a_grários, em Uberlândia, Campos, 
Joinville e PâSSõ Fundo, re~ectivainente nos Es-
tados de Minas Gerais, Rio de-Janeiro, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul, cidades de grande im
portância geo-econômica, el'!l Foz do lguaçu, Mu .. 
nicípio-paranaense situado o.a fronteira de Brasil, 
Paraguai e Argentina, e em Goiânla, Estado de 
Goiás~ 

A Vara deste último _Estado, que foi criada pela 
Lei n~ 7.5834 de ] 987 e que se destinava à capital, 
foi instalada em Araglialnã, para atendimento 
imediato de conflitos agrários. . 

Além de notório o ac(imulo de processo exis
tentes na Justiça Federc:~l. que impõe a criação 
de novas Varas, é conyeniente que elas sejam 
descentralizadas, situando-se rriais perto das re
giões ern que deve conc.:retizar-se, com prioridade, 
a reforma agrária. 

O ProjetO~ii.ã Câmara -dos Deputados, foi apro
vado, com a redação original da Mensagem. 

Estando perfeitamente justificado, opinamos 
por sua _aprovação integral. 

É o parecer, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn~iro) -
Passa-se. à disc::ussão do projeto, ~m primeiro tur
no. 

Em discussão. . _ __ _ ~ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a dis<::usSâo._ (Ea\.!S8.) 
A matéria será ~Õtad;õa SeSsão seguinte, nos 

termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 21: 

Discussão, em primeiro turno, dó Projeto 
de Lei do Senaâo n~ 73, de 1986, de autoria 
do Senador José Fragelli e outros Senhores 
Senadores, que altera a redação dos arts. 
18. 27, 33~• 34 da Lei no 5.197, de 3 de 
janeiro de 1967, de proteção à fauna, e dá 
outras providências. (Dependendo de pare-
c:er.) ~ ~ 

A matérta foi indtúda em Ordem do Dia por 
solicitação das l,.ideranças. 

Nos termos tegimentais, designo o nobre Se_na
dor Alfredo Campos para prciferir parec:er. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MQ. 
Para proferir parecer) -_S_r,_Pr_esidente, Srs .• Sena-
dores: --

O ex-Senador José Fr.agein preocupado com 
a caça indiscriminada de jacarés e de_ outras espé
cimes de animais em ~nção no Pantanal Mato
Grossense apresentou à consideração do Senado, 
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projeto no qual moâifi<::a a lei de proteção à fauna, 
com vis~s a c::onf~gurar como crime punível cOm 
pena de reclusão a infração _a diversos de seus 
articulados. 

Ao justifiCar a- prcij)õSfÇâO" Seu ilustre Autor trou
xe à colação diversos artigos 4e revi~ e_jomais 
preocupados com_ a preservação da fauna no Bra
sil e_ em especial no Pantanal Mato-Grossens!?:. 

_ P.or problemas ocasionados pelo acúmulo de 
matérias na pauta de votação, aJém do fato de 
tr<rt._ar_-se de um_ ano em que 'se rciãlizaram eleições, 
Q projeto não foi votado, tendo, coitsêqüeritémen~ 
te, sido arquivado. _ .. 
- A meu requerimentO, foi o proJ~to- desarqui

vado, voltando ao nosso exame. 
~- Ef:P_sua_ tramitação inicial foi a proposição sub

_!Tietida ~õ -crivo da dç_u~ Cóm~o- de Cónsti
tuição e Justiça onde O ex-Senadqr_Ma_rtins Filho 
em seu brilhante e lúcido párecer exauriu o as.:. 
sUnto. · 
.~nir~--Os-Prindpais arQúmentoS e:xpendidos 

em ~u _pronunci~mento, permitimo-nós t{ans
crever o seguinte trecho: -

"O assunto em tela é realmente apaixonante 
e tem sido objeto_ de intermináveis controvérs~s. 
Não há como obscurecer que em todos os países 
clvüizados do mundo corno a_Aiemanha, Estados 
Unidos, Inglaterra, França, etc. se pratica a caça 
há mais de 1000 anos sem· <ju~ isto implique 
_em dizimação das_ ~spectivas fal!-n~s. Tanto é 
JlSS_i_~;n; que países diminutos cOrria Portugal e 
TÇhe-Eslováquia, dentre outros, _se dão ao luxo 
de exportar caça. Ql..!em quiser cOmprovar pode 
encQrpendar perdizes portuguesas no LIDADOR, 
em pleno centro do Rio de Janeifo. .. _ 

Sendo o Bra,sil, um país de dimensões conti
nentais, ba$taria que _se zoneasse seu territPrio, 
er:n 4 9U 5 regiões e que se permitisse a caça 
em 1 região por ario, o que importaria num des
canso das outras cóm a ~i::leil.te multiplicação 
dos animais. -- · 
~ --Existem ainda outros fatores a serem· cQi)side
rados, cOmo por exemplo o ininterrupto desma
tamento e o crescimento-demográfico, gran
des e talvez principaiS resporisâveis pelo pereci
mento de nossa fauna." 

A proposição contém .a_speCtos positivos que 
não podem ser obscurecidos, dentre eles o agra
vamento das penas atnbuídas àqueles _gue prati
cam a caça predatória de jacarés, capivaras e 
Oütras espécies do Pantanal, com o vil objetivo 
de vender_ as peles ou até permutá-las por tóxicos 
o que é, talvez, ainda mais grave. 

-Há, no entanto, excesso ele vigor na parte refe
rente a caçadores amadores. cuja~ infrações __ ~o 
equiparadas e até punidas, cOm penas superiores 
àquelas cominadas para determinados crimes de 
morte, como por exemplo os -de trânsito, incor
rendo em verdadeiro excesso. 

Ante o exposto, opinamos favoravelmente ao 
projeto, na parte em que atua no sentido de c;:onter 
ós -crimes ecológicos praticados por caçadores 
profisSionais e contrariamente às mencionadas 
demasias. nos termos daJ>~int~_emenda: 

EMENDA No 1 
__ Dê-_se ão arl 27 a seguinte redação: _ _ . 

'M 27 ·constitui crime punível Com petiâ de 
reclUSãO de 4Qis. a cinco anos .i! _vi~lação do djs_
pof!to nos arts. 29, 3~, 17 e 18 desta lei." 

É o parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
PãsSa-se à discussão do projeto e da emenda 
em primeiro turno. (Pausa.) 

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

Encérrada a discussão, proc~er-se-á à vota
ção nas sessões ~eguintes. 

O SR. PRESIDErfrE (Dirceu Carneiro) -
ltem22: 

Ofício n9 S/43, de 1987 _(n9-33/87, na ori
gem), relativo à proposta pãra qUe seja autori
zado o GO"'lemo- do Estado de São Paulo a 
contratar empréstimo externo no valor de 
US$ 174,000,000,00 (cento e setenta e qua
tro milhões de dólares norte-americanos). 
(Dependendo de parecer.) 

A Presidência, nos tei"mOs regirilentais, em 
atendimento à solici~ção fefu! pelo Senador Ita
mar _Frahco, determina a re"tirada da pauta da 
matéria constante do item 22, para <:orreção de 
Impropriedade processual, _ 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-Es
tá esgotada a matéria conStante da Ordem do 
Dia. 

Hâ oradores inscritos-. 
Concedo a palavra ao nobre S_en_ad9J' Iram Sa

raiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - ClO. Pro
nuncia o _seguinte_ Q4;çurso. Sem revi:são do ora-
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 

A Nação toma conhecimento, hoje, de mais 
uma lamentável morte de uma-das vitimas do 
Césio 137 en1 Goiània. 

Sabemos, Sr. Presidente, que houve, inegavel
mente, Uma publicidade enorme em relação ao 
acidente radioativo em -Goiània. Até aí, entende
riamos como normal. É a primeirã- vez em qu~ 
acontece, no Brasil, um acidente dessa natureza 
e, logicarn~nte, ·as derilais estados da Federação 
sentiram o reflexo. · 

O i:j1Je- -me traz hoje à tribuna, Sr. Presidente, 
seria quase um pranto, embora eu o faça em 
tom_ de denúncia e: chamando a atenção dos Srs. 
Senadores que representam todas as unidades 
da Federação. 

Passamos por um acidente radioativo, e não 
houve, Sr. Presidente e Srs. SenadoreJi,_a solidarie
dade dos demais governadores dos estados da 
Federação para com o meu.Es.~Qo c:;l.e Goiás: 
E é wn assunto da maior importância, porque 
como aconteceu em. Goiânia o ac;:idente cqm o 
Césio 137 poderia ter acontecido em qua1quer 
EstadO da Federação. · 

O princípio de solidariedade que nos __ move, 
o princípio de unidade nad_Qnal que nos mantém, 
deveria no miníma ter_ sido demonstrado neste 
episódio, mas não acontece. O que estamos_assis
tindo agora eni Goiânia e no Estado de Goiás 
é de causa.r tristeza aos brasileiros e não apenas 
aos goianiénses e goianos. Começa agOra wna 
antipropaganda contra Goiâs. 

No final de semana encerramos uma exposição 
de gado leiteiro; a çomercializaçãp foi quase ne
nhuma, numa alegação absurda depois que os 
técnicoS já declararjlnJ que, na rea1idade, o aci
dente com O Césio 137 é Jcx;a1izado, não transmite 
~ foram_gue querem propagar através dos nos
sos produtos. O que houve foi uma retaliação, 
uma chantagem inominável, e nós- sabem~ que 
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ali há uma dosagem enorme não s6 de m?!U gos~ panha nacional de divulgação dos fatos, sem 
to, mas, sobretudo, na tentativa sensadona1ista maiores_ comentários e adjetivaçôes. procurando 
de colocar Goiás como_ sendo __ boje o pária na apenas explicar a realidade de que a contami-
Federação. nação está restrita a uma pequena área e a um 

0 que aconteceu COOQSCO, Srs. Setladon:s, é p~oeno núme_ro d~ pessoas que entraram em 
como aquela velha estória de que um ddadão cantata ,direto com o cés_io 137. O re~eio hoje 
encontrando-se com outro, _e send_o inimigo de por falta de informações, por falta de conheci-
uma determinada pessoa, espalhasse que aque1e m.erito, é muito grande. Estava dizendo aqui, ao 
seu inimigo é portador de lepra para Que ningUém nobre _Senador Ruy ~ç:elar, um fato muito peque-
se aproximasse dele, lembrando bem aqui, Sena- no qUe derTionstra prOOcupação. Uma senhora, 
dor Gerson Camata, de AIDS, o mal do século; conhecida nossa, mandou fazer um cinto em 
e Goiás vem sofrendo na carne esta questão. Goiânia. Hoje ela não quer esse cinto nem a dois 

Quando pedi desta tribuna que os governa- quilómetros de distância da sua casa. Não _tem 
dores dos Estados, innãos de Goiás se pronun- nada a ver com o problema. Por isso acho que 
ciassem é porque todos eles têm amplo conheci- deveóamos dar uma explicação nacional, em _ca-
mento de que não foi 0 acidente aos moldes do deia de televisão e rádio, sem a preocupação de 
que sofreu. Chemobyi. o que vivemos foi devido alguém aparecer, porque também há falta de cre-
a uma cápsula, que quando se m!'lnipula, quando dibilidade daqueles que estão dando as explicaM 
com ela se tem contato, há que se trabalhar ·c_om ções_. Então,__é necessária uma propaga!! da profis-
0 cuidado necessário, e que IogfcameJ!~~ as pesM sional, sem ser por intermédio de qualquer pesM 
soas que manipularam aquela peça, roubando-a, soa, mas uma propaganda feita por profissioOais, 
não 0 fiZeram, por isso requeri uma Comissão para fazer uma espécie de ensino da situação, 
Parlamentar de Inquérito desta Casa, que foi aco- uma explicação dos fatos, para que não haja o 
Jhida, que será instalada imediatamente, para apu- receio inusitado que está havendo. Es_sa, a opiniao 
rar a responsabilidade, a mais aguçada, exata- - --que queria transmitir, solidarizando-me com V. 
mente na falta de legislação sobre o assunto da Ex' 
pequena comunidade que controla os assuntos O sr: vkgruo Távora-- Permite um aparte, 
atôm!cos no Brasil - embora nós já nos ufaua- nobre SenadQr? 
mos de ter um amplo controle do urânio -não 
sabemos sequer cuidar dos rejeitas. O SR. IRAM SARAIVA- Agradeço e digo 

Quando peço aos governadores dos Estados apenas qué o aparte de-v. Ex' s6 enriquece o 
para que prestem solidariedac;l.e, nã9 ao Gover- _ meu pronunciamento, que preferiria nem estar 

f: d fazendo, Senador. 
::'~!~~;::~g~~~~~~~~'=!ii: ~e:c~~~d~ Se V. EX' puder ir a Goiânia e sentir a dor do 
brasileira que 0 mal que n6s softernos ali não goianiense e do goiano, verá que é alguma coisa 
é transmissível na forma que se prega, mas a de inexplicável, primeiro, porque se trata de um 
solidariedade de cada governador para tranqúi· assunto cujo domínio nacional é quase que ne-
lizar 05 seus coestaduanos para que não haja a nhum. A comunidade que tem informações sobi'e 
retaliação e a chantagem que nós estamos sofren~ as questões radiati.vas e questões atômicas é mui-
do. Otántagem eu já a denunciei n~sta Casa com to -pequena no Brasil e essa desinformação, V. 
comerciantes do setor de a_rroz, que em determi- Ex' colocou muito bem, é que gera esse pavor. 

~d~: c=~~~: :~~T.:o~:~::.~~~~ ~i:f~!.!~:frii~;1:;-:EiE~~= 
os futuros compradores, eles alegaram que se -e acontece-ria com os nobres Senadores. Ela foi 
houvesse um barateamento no preço, se se ajei-
tasse a diminuição no_ valor, eles comprariam 05 ãO Supermercado da COBAL. próximo a nossa 

S p residência, e uma Srt'!' que trabalha conosco, con-
produtos. M, já não se preocupam mais, r. resi- versandO sobre um determinado produto na pra-
dente, com a saúde dos seu,s_ çoesta__duapos, não 
se preocupam mais se vai haver uma radiação teleira do supermercado, perguntou a minha es-
em todo 0 País, numa prova inequívoca de que posa por que ela não tr~a de Goiània aquele 
usaram 0 césio 137 apenas para chantagear 0 prOdUto se- o preço_-era mais barato. Ao seu lado 

estava uma Sr também fazendo compras. Ela Estado de Goiás. Por esta razão, hoje estou ape--
lando para que 05 governadores de todos 0~ Esta- SimPlesmente s_e dirigiu à minha esposa e pergun-
dos, se não falarem em cadeia nacional, que pelo tou: ·~ Sr' é de Goiânja?"_ Ela res_pondeu: Sou. 
menos falem em cadeias estaduais, esclarecendo E a ·mulher saiu correndo de próxiÉmo dela. É 

uma desinformação. Isso nos d6i. profunda-que o acidente radiativo em Qoi~s está sob con-
trole e que a manifestação ocOrrida no dia de mente- triste~ 
ontem, quando as vftimas foram sepultadas em Isso_aí, nobre Senador Jutahy Magalhães, é gra-
um cemitério no centro da capital, foi IQglca pelo ve. Quando V. Ex' pede esclarecimento em cadeia 
próprio desconhecimento que as pessoas do po- nacional, e quando pediu aos Governadores que 
vo têm com rel<tção _ao ~unt9. fizessem isto, é porque também vai causar um 

0 Sr. Jutahy Magalhães _ v. Ex'- permite transtorno muito grande aos outros Estados--ir~ 
mãos porque, a partir ·oo morriento em que um 

um aparte? ·EStadOeminentemente agropastori1, de alta pro
O SR. IRAM SARAIVA- Com muito prazer, 

nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Gostaria de soli
darizar-me com V. Ex• nesta hora em que fala 
a respeito desse acidente com o césio-137 no 
seu Estado._ Re_almente, deveria haver um_a C8!f1· 

dutividade, não conseguir colocar seus produtos 
no mercado, a economia brasileira vai ser acha
tada. 

Então, peço a todos os Governadores, e V. Ex'-s 
que representam muito bem os seus Estados, 
em cadeia estadu&I - não quero nem cadeia 
nadonal - expliquem que realmente-o aica'ilce 

da_ r<;~:diQa,tividade do Césio-137 está Jocalizado,. 
e~ _sob _contrai~ e nós não serfa_mos irrespon
sáveis a poiltO ·ae aceitar que, num cemitério no 
centro de Goiãnia, colocassem as __ vítimas. Esta 
é a- maior ptova:. O j:)fóprfõ Presidente da Repú
blica foi lá. E o que é mais grave, nobre Senador, _ 
nenhum Miriistro até agofa-- nem ós da área 
-se pronunciou a respeito. Onde está o espírito 
de brasilidade? . __ 

Ouço o aparte-do nóbre Senador Virgílio Tá
vora. 

O Sr. VIrgílio Távora- Eminente Senador, 
o nosso aparte vai ser, inicialmente,. para associar 
à justa revolta de que V. Ex' se sénte possuído. 
Está claro. Esse assunto foi apresentadõ, inicial· 
mente, com sensacion""-isrno exageroÇtçio, depois 
o que é me)is imp-ortanle, as providências tomadas 
pelo Poder Público Federal deviam ser principal
mente para alertar_ ao povo, de um lado, sobre 
os perigos, e de outro, sobre a realidade do que 
é a contaminação rad.ioativa. Nós temos órgãos 
dos m<Us diversos cuidando do assunto. Mas, a 
pertinência do seu discurso e do aparte do emi
nente representante__da_ Bahia, nobre SenadO.r Ju· 
tahy Magalhães, é maior porque não há hoje uma 
capital de médio porte para cima que não possua 
uma bomba de cobalto, um a_cele_rador Jineé\r, que 
são artefatos absolutamente necessárlqs hoje em 
dia à modema Medicüm e: muitíssimas vezes mais 
perigosos, mais radioativos do que a bomba de 
Césio, se medidas de proteção não são tomadas. 
lma.gine V. Ex' se_ o Governo não encara isto com 
seriedade, não dá explicação justa e necessária 
a respeito das emissões radioatívas que houve 
em Goiás. Isto é o que nós olhamos, talvez ......:. 
estamos há tantos anos ligados a esta parte nu
clear-, digamos assim, com estupefação porque 
não é critica de oposição, entenda V. Ex' Como 
é que não se faz, desde já, um esclaredmento 
nacional? O problema não é este que estão apre
sentando,_ as medidas necessárias, con:etivas, já 
estão sendo tomadas, e o sensacton~lism9 que 
muifàs ·vezes. infelizmente; aqui, os meios de co-
municação, principalmente a televisão, estão im
primindo aos fatos, além de prejudicar como V. 
Ex' muito bem acentuou, o seu Esmdo, estão 
dando uma visão completamente deformada do 
problema Devemos dizer, .neste momento, que 
a atividade parlamentar, que V. ~ exerc:.e tão 
proficuamente, ao dar o seu grito de alerta e ao 
mesmo tempo mostrar a sua revolta contra uma 
situação, convenhamos, em grande parte, é cau
sada pela omissão das autoridades federais. 

O SR. IRAM SARAIVA-Agradeço a partici
pação do Senador Virgílio Távora. 

Dizia que nenhum Ministro, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, se manifestou sobre a questão. 
E há, por incrivel que possa parecer, MinistériO-S 
na área. E vou mais adiante: temos Angra e, se
gundo informações que recebi, Angra não está 
construída nos parâmetros das nações mais evo
luídas que desenvolvem urânio, a começar pela 
segurança, a espessura das paredes daquela usi
na deveriam ter 1 metro e mei_o e, segundo infor
maç_ões_que obtive, elas têm 80 cm. Então, ava
liem se ocorrer um acidente _nuclear em Angra, 
as megalópolis é que irão sofrer. Goiânia hoje, 
meu ~!'O Senador_ VimiJio Távora, é uma cidade 
de porte médio. E São Paulo sofrendo um pro
cesso daquele? E Rio de: Janeiro? 
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Esta é a-solidariedade que peço_ exatamen_te _ 
porque estamos cuidando det um assunto que 
pouco conhecemos, até m~rno no que diz res
peito ao trato com as vítimas e. no entanto, o 
Brasil já se ufana, repito, em estar dominando 

_ O SR. EDISON LOBÃO- (PFL~ MA. Pro
nuncia_ _o seguinte cll_s<;urso, Sem revisão do ora~ 
dor.)- Sr. PreSident~ Srs. _SenadOres: 

Desejo apenas faZer um rápido registro do que 
acaba de aCQDtecer_ na ONU. .- . . 

o cido do ur.ãnio. 
Ora, aqui a minha cotocação é muito fria por

que estou v_endo o sofrimento de .uma gente bem 
próxima. Quando peço que cada Mini$o e. que 
o Governo preste a sua solidaried-ª4e; não estou 
aqui, Srs. Senadores, pedindo esmolas, não! É 
um grito de a1erta porque aqui bem colocou o 
Senador Virgl1io Távora, tOdos_ QS Estados da Fe
deração trabalham com elementos radioativos. 

Sofremos um acidente em razão de uma fiscali
zação que não existe na _rrt<;mipulaçãO _do Césio, 
na manipulação das bombas de cobalto. Temos 
inúmeras outras em Goiânia; nós temos cemtté~ 
rios no fundo de hospitais, mas as cápsulas são 
tiradas no tempo certo, colocadas nos padrões 
certos, e tsso há em seus ~ta~~·-

Tivemos a infelicidade de ter uma casa abando-
nada com esse aparelho, que, inadvertidamente, 
alguém apanhou, e as vítimas estão ai a fa1ecer. 
Hpje, inclusive, fa1ecew mais l..Ul1a. Vai ser mais 
uma semana de sensacion_ali_smo, mais uma se~ 
mana a emocionar a umã população que jâ estilo 
atemorizada, traumatizada, e a traumatizar o era~ 
sil. 

E hoje fui informado por agropecuarlstas do 
nosso Estado que já dizem que o nossO -leite já 
está contaminaclo, que a nossa c ame já está con~ 
taminada e não é verdade! _Ê preciso então, que 
a Nação brasileira, toda eJa, se levante contra jsso. 
Que cada ministro, muitos deles que vão às televi~ 
sões para propaganda e promoções pessoai~ que 
gastem em cadeia nacional, dois ou três minutos 
e façam relatos da sua pasta, díZendO que- real~ 
mente é um acidente localizado, e que todo o 
alarde que se fez é-põr"de5éohhecimimt6: Quero 
que seja colocado dessa forma. Que não haja 
uma chantagem montada contra Goiás e nérri 
haveria regiãã- de ser. Agora que aconteceu de 
nossos produtos serem retah:ad~ lá n~_ frente e 
nossos produtores depois serem convocados a 
baixarem os preços, trinta, quarenta e vinte por 
cento, e eles ~manipulariam, colocando seus ró
tuJas diferentes, isso aconteceu! E se isso aconte
ceu, 5(5. Senadores, pode acontecer O Pior.' 

Fica aqui o meu proteStõ contia a falta de soJi. 
dariedade de todos os governadores que não par~ 
ticiparam desse luto nacional; de todos os minjs.. 
tros que não entraram para esclarecer. 

O Serihor Presidente dà República foi Já e, se 
Sua Excelência. já foi, deu -provãs; como disse 
de que não havia o risco da contaminação. Qu~ 
os outros ministros o _façam da mesma forina 
e responderei, em nome de GOiáS, acjui, que se 
por acaso- e não queremos hunca que aconteça 
- oeorrer o mesmo em qualquer Estado, pelo 
menos pela amarga experiência que temos, esta
remos solidários a todos os Estados da Fede
ração. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Pai~ 
mas.J · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Ser@Qor Edison Lo~ 
bão. 

Foi recentemente_ aprovãdo, neste p\enárlo, o 
nome do ilustre Embaix.i"áof Pau1o Nogueira Ba~ 

-- tista para representante do Brasil nas Nas;:ões U,i~ 
das. 

_Sabemos das dificuldades qu_e marcaram a 
aprovação deste nome nc;> Senado Federal; 9íficul~ 
dades que começaram j~ fl:a ~omissão de Rela· 
ções Exteriores e que se projetar~ até este ple~ 

- nário. Mas, afinal, foi o embaixador aprové!do pelo 
Senado e nomeâdo pelo Senhor Presidente da 
República. 

-· Agora, Sr. Presidente, o _Embaixador Paulo No~ 
gueira Batista foi eleito representante junto ao 
Conselho de Segurança das N.ações Unidas e, 
mais do que isso, foi eleito por 151 países votando 
a favor de seu nome e .do Brasü. Isso constitui 
um recorde absoluto nos registro da ONÜ O que 
atesta o acerto da escolha da nome do Embaí~ 
xador pelo Governo br.:isneiro, assim corno da 
{iec:isão do Senado em ~rová~lo. O que quero 
dizer é que se trata. realmente, dé um Embaixador 

-da melhor categoria, um dos maiores e melhores 
-exemplos da Diplomada brasileira e que lá,_ hoje, 
portanto, projeta o nome do Brasil no Conselho 
de Segurança da ONO. 
· Quero me congratular com- o ltamarati e com 

__ a Senhor Presidente da República, que o escolhe
ram, e co_m o Senado Federal que deu sua aprova· 
ção a esse nome. 

Multo obrigadO a V. EX': .. --
0 SR._.PRESIDEÍ'fi'E (Dirceu carneiro) -

Concedo a palavra ao nobre Senador ~rco Ma· 
ciel. - - - - · 

O SR-MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun
cia o segUinte disCursO.) -Sr. Presidente, Srs. 

-Senadores. _ - --
- Diz Ortega YG'assétqlle "o-pensamento político 
é apenas urna das dimensões da política. A outra 
ê a atuaçê.o". Essa afirmação, tão rica em sua 
simplicidade, vem~nos à mente quando revenm
cialnos amem6ria deJ_oão Oeofas,9rande exem~ 
pio de administrador e empresário mas, sobre· 
tudo_, expressão de político, em toda a plenitude 
que essa condição c:::onfere ao ser humanç.,... 

João Cleofas de Oliveira percorreu uma das 
mais marcantes trajetórias a qUe utn homem Pú
blico poderia aspirar. Prefeito de sua Vit6ria de 
Santo Antão, aos 21 anos de idade, eleger-se~ia, 
depois, Deputado Estãaual, federal, Senador.Foi, 
além disso, séc:Cetárlõ-de Estado, .Ministro daRe~ 
pública e Presidente- desta Casa do Congresso 
Nacional. Erri tOdaS as funçõeS que exerceu- del
xou rica contrlbuis;ão a estas duas vertentes da 
atividade Polític:a: ao pensamentO e à aÇão. 

Ministro da Agricultura do Governo Vargas 
(1951/54), foi dos primeiros homens públicos 
brasileiros a pensar seriamente a reforma agrária. 
Já em julho de 195_1 propôs- ao Presidente da 
RepUblíca decreto de criaç.E;o da Comissão Nacio-
_nal de Política Agrária, a Lei Gera] de lmigração 
e a C~i do Parcelamento Rural. (Vale lembrar, aqui, 

liri1 paiadoxo: o empresário, proprietário roral e 
·-usineiro foi o responsável pela implantação de 

legislaÇão vanguai'deira""Sobre a questão agrária, 
e s6 nãci. ConSeguítÇeJfrtOcU(ãdministração V ar.-

gas, f~~Ia frutificar por causa da oposição sem 
treguas ao governo d~ então. _ _ 

Vendo suas modernas teses agrárias obstacu~ 
!~adas, seja pela atuação retrógrados dos que 
insensivelmente se opunhamn a qualquer corre-
ção na injusta estrutura fundiária, seja pelo emo
cionalismo dos que a pretendiam modificar de 
forma irresponsável - situação, aliás, ainda não 
superada quando Geofas nos deixou - prosse
guiu ele em seu esforço renov~_dor da economia 
rural. Impulsionou o cooperativismo, sendo de 
sua iniciativa a criação do Banco Nacional de 
Crédito Cooperativo; incentivou e apoiou .a agri
cultura desenvolvida por pequenos e médios pro
dutores; instituiu o Fundo de Mecanização da La
voura, consVuindo um dos alicerces da evolução 
e modernização da agropecuária bras~eira; criou 
novos sistemas de créditos bancários para a pro
dução rural, mediante convénio de seu Ministério 
com o Banco do Bras~. através do qual também 
orientou a implantação da Carteira de CÇ~lonização 
e ampliou eilõrmemente as operações de crédito 
agrícola e agroindustrial. Tambérn foram sua ini
ciativa a criação do IBC, do lnstituto Nacional de 
Imigração e Colonização, a intensificação do culti~ 
vo do trigo- e a implantação do ensino agrico\a 

Antes. já em 1931, ao àssumir ã Secretaria de 
Agricultura, Indústria, Comércio e Viação e Obras 
Públicas de Pernambuco - responsável, como 
indica a denominação, por praticamente todo o 

-apoio às atlvidades produtivas e pela infra-estru
tura do Estado- Geofas demonstrara sua enor
me capacidade empreendedora, fundameritada 
em sólidos conhecimentos da realidade sobre a 
qual atuava e em igualmente firmes princípios 
éticos, dos quais jamais se afastaria. Defendendo 
intransigentemente os intere"sses peman:tbuca
nos, o ainda jovem Secret&rio (tinha então 32 
anos) oUsou desafiar um dos mais poderOsos Mi
nistros -ao governo revolucionârio de Vargas, e'e 
próprio outra legenda da política nordestina e bra
sileira, que foi José Américo de Almeida E o fez 
com_ tal segurança e habüidade .que, ao incluir 

- D:o OO.o unilateral de Pernambuco o território esta
dual dentro do Poligono das Secas, a áspera e 
inevitável reação do Mir.i.stro foi. superada em pau~ 
co tempo, oficializando-se a decisão pelo Governo 
Federal. 

Com a mesma ousadia, atirou~se a grande pro-
grama de obras., tmplantando o tronco rodoviário 

--.que liga Recife ao interior do Estado; transferiu 
·-para o governo Estadual a Administração do Porto 
do Recife; deu partida às ações de apoio aos Muni
cipios. criando a Comissão de Melhoramentos 
Miunicipais; incrementou as atividades 4e perfu
ração de poços e cons_truç_áç)de_aç:udes; fundou 
a Diretoria de Agricultura, o Serviço de Fruticul~ 
tura e apoiou intensamente os agricultores de al
godão - devemos a ele a instalação das três 

- primeiras estações experimentais para cultivo de 
variedade de fibra longa- de mamona e de cana~ 
de~aç:úcar. 

É longa, como se vê, a lista das iniciativas de 
João deofas em sua faceta de executivo governa
mentaL Não pretendo esgotâ~la aqui. Desejo, ape
nas, frisar o cmStei' inovador, modemizador que 
caracterizou sua atuação. Caráter que ainda se 
reforçaria a partir de 1937, época em que a im
plantação do Estado Novo interrompeu~lhe ~ tra~ 
jet6ria politica, quando na Câmara Federal mte
grava, com brilho, a minoria parlamentar liderada 
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por João Neves da Fontoura e Otávio Mangabeira. 
Retomou a Pernambuco, confirmando, na inicia
tiv~ privada, as qualidadesa de adrUinlstradór já 
aprovadas nas funções_ publicas. 

Ser essencialmente político - eis uma expres
são que se ajusta pedeitamente a João Oeofas. 
Pertenceu ele àquela categoria de homens dos 
quais dizia Ortega Y Gasset- perrn.itam que volte 
aos ensinamentos desse grande mestre- imbuí
rem-se de "missão criadora: viver e ser, para eles, 
é fazer grandes coisas, produzir obras de grande 
calibre". Para esses homens "o prazer supremo 
é o esforço frenético de cria.r coisa: para o pintor, 
pintar, para o escritor, escrever; para o político, 
organizar o Estado". 

Ouso acrescentar que tais homens, ao marca
rem sua passagem em seu tempo, projetam-se 
além dele; suas obras os imortalizam. É esse seu 
modo de uhrapassar o próprio tempo, penetrar 
o futuro, atingir a perenidade. 

Não menos-profícua-foi-aatividacle-parlamentar 
de Oeofas. ElegendoMse em 1926 - com 27 
anos, portanto- à Assernblê_ia Legislativa de PefM 
nambuco, foi autor do projeto de_ lei que regulaM 
mentou a profissão de engenheiro no Estado, _a 
primeira desse gênero em todo _o País. ConstiM 
tuinte em 1946, notabilizou-se pela lúcida atuaç:ão 
na feitura da Carta que contribuiu decisivamente 
para a evolução da deroocrac;ia brasil~ifa,_ Em 
1948, no exercício do mandato de Deputado FeM 
deraJ, que se s_eguiu ao de Constituinte, foi Relator 
do projeto que propiciou a modernização da 
agroindústria canavieira; integrou as Comissões 
de Investigação Econômica e Financeira, Flllan-

Foi essa mesma coragem que o levou, já aos 
-76anos, a novâ pugn~;-quando todOs dele espera
Vãffi se recolhesse à vida_p_ri~a ou a merecido 
repouso, ele que por mais de meio séc:ulci-se 
dedic._m-a incessantemente_ à p_plítica._ 

Seobor_~r~side:nte, ~nhores Senadores, 
"0 tioni.êm 'deve ter a sua atitude, assumir o 

seú riSco,: deVe-revelâr~se. ( ... )O homem tem na 
vida a-SiUa substância ·natural e na àtitude a sua 
condição de ser moral". Essas palavras do ines
queCível Djalma Marinho explicam a bravura de 
-JOãO Oeofas, o homeni_ que sempre so~ ter 
atitudes, assl,lmir Jjscos, revelar-se. 

Entre as_ muitas lições que nos deixou, talvez 
--a triã-Jor eritre toâas, leQou-nos o Senador Cleofas 

a coragem de persistir, de não esmorecer ante 
-·a derrota. Certamente porque, como Mirabea.u 
- .:..... esse admiráver construtor da política modema 
-sabia que, para constituir a Nação, é à Nação 

-que devemos recorrer. E recorrer à Nação signi-
fica, sObretudo, crer na democracia, aCreditar mis 
eleições, submeter-se renovadas vezes ao julga-
mento popular. -

Eram estas as palavras que gostaria de, expres
---~ndo o sentimento da !:Qmunidade do meu__Esta
do, proferir em homenagem ao saudoso eX-Presi
dente desta Çasa - Se)Jãdor João Cleofas de 
Oliveira.-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palvra ao nobre Senador Odacir Soa
res. 

ças, Relações Exteriore_s__e Agricultura. O SR. ODACIR-SOARES (PFL - Ró: Pro-
Aqui, nesta Casa, eleito pelo povo pemambu- nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 

cano, em 1966, integrou aS mais importantes Co- srs. Sériadores: · · 
missões, como as de Finanças, AgricUltura, Eco- - Venho a esta -tribuna, mas uma vez, lançar à 
nomia, Energia Atômica, Coriiunlcações, Obras Nação o meu brado de alerta a respeito da situaM 
Públicas, Concessão de T eriãs P{tblic:as, Ajustes ção _de desmando a que se encontra entregue 
Internacionais. Em 1970, elegeu-se Presidente, e O povo e a economia do Estado de Rondônia. 
mais uma vez sua passagem ficou indelevelmente Não falarei hoje da cegueira administrativa res-
sublinhada pela realização de grandes obras que ponsável pela não-existência de uma polític:a fiscal 
aprimoraram as instalações do senado. conseqüente e cõnsen~nea com os potenciais 

e sOnhoS de crescimento daquele Estado - e 
No parlamentar Oeofas, vamos encontar, a par razões, Senbores, não me faltariam para isso, coo-

da universalidade __ do político moderno, preocu-
pado constantemente com todo 0 seu Pc,ís e aten- forme_ devo e pretendo demonstrar nos próximos 
to às coisas do mundo_Ln!:clrn,_as: c~qerí_sticas dias, em seqüência a um programa de denúncias 

que venho adotando desde _que <:heguei a esta 
de pemambuc:anldade que sempre o acampa- Casa, em 1983. 
nharam. Talvez porque houvesse atingido aquela Não fal""-i, igualmente, da surdez ofi....;al ao ela-
síntese, a que se referiu, Gilberto Fre_yre, d.Q.. çQn- "'"'"' ..... 

mar de um povo que, em todos os níveis, em junto de componentes que tomam _umª persona-
lidade, "além de espedfica, to_tal": os fatores hu- todos os segmentos sociais, sente na própria car-

b 16 . ne a situação calamitosa a que o atirou um gover-
manos- io gtcos e _as rela_ç_ões. ~om 0 aml;>iente no anestesiado, insens_ivel às carências de educa-
ecológíco, com sua região, com "o passado ma-
ternalmente histórico": OU, taly_~z, houvesse çã.o~d_e sa(!de, de saneamento básico, de habita-
aprendido com Tolstoi:_ "Se aspiras a ·universa- ção, de _trabalho, de trabalho regular e estável, 
Udacle, volta-te para tua aJdeia." _ enfun, necessidades primárias. essenciais a um 

rrúnimo de qualidade de vida sem o qual não 
Em toda essa trajetória, vê-se, bem nítida, a se pode_rá aspirar a realizaçôes maiores. Como 

marca da coragem, da bravura cívica. Se de ai- já coloquei, Senhores, não é também disso que 
guém se pode dizer que jamais fugiu à luta, diga- -- falarei hoje, nâo porque a mim 'me faltem razões, 
mo-lo de João Oeofas de Oliveira. Teve a cora- antes pelo contrário. 
gem de tentar, perder e vencer. Coragem de _en- Tampouco falarei boje do descaso da adminis-
frentar a luta e, mais do _que a luta, coragem de tr-ação pública em relação à falta de meios de 
enfrentar o estigma da derrota, que, em nosso produção, armazenagem, escoàmento e distribui-
País, tantas vezes carente de desprendimento pes- çã.o dos produtos agropecuários, justo no EStado 
soai em favor do interesse público, parece, injusti- que é tido como a Jl).ats nova fronteira agrícola 
ficavelmente, expor ao menosprezo aqueles _que _nacional. E motivos eu, teda, sim, razões haveria 
têm a ousadia de persistir na busca de seus ideais de sobejo para tratar de todos esses temaS,-Coino 
e de não fraquejar antes o revés. ___ V,. Ex"s poderão ver em futU[O pr6xfrno. 

Estou a~. senhores, _para falar de algo que 
é, a um s6 tern_po e ao longo dos tempos, a nossa 
bênção e a perdição nossa - a prOd.iQalidade. 

- .Esta~elece o_ Código Civil Brãsnelro ·a direito 
que todos nós iemOs a ger1i nOsSqs.próprioS bens, 
a administrar nosso patrlmônio,~c_om exceção de 
algun_s poucos casos. Dentre aquelas exceções 

_ figu~am os pródigos. · 
Quem_são eles? O_que signifícá -~palavra? 

Por que não pode a pessoa assini reconhedda 
dispor de seus próprios bens ou administrá-los 
livremente? Busquemos, em. nossas raízes histó
ricas e em nossas tradições jud~ico-crlstás, res
posta a tais perguntas. 

Pródigo, adjetivo, nos refnete a prodigalizar, ver
bo, nos remete à prodigalidade, substantivo, for
mados os dois pelo processo de derivas;ão. Pode 
significar, dependendo do contexto ero.que seJa 
empregado, generosidade ou dissipação. 

Cafrtada desde o ano de 1500;-temsido aprodiM 
galidad~ da nossa_terra.!Jha de Vera Cruz, Terra 
de Santa Cruz Ou Brasil - não importa sob que 
nome, a nova terra jamais cessou de prodigalizar 
riquezas que, daqui oriundas, alimentaram à sa
ciedade o Barroco português e __ o fausto dos reinos 
de Espanha e Inglaterra, durante séculos. Pródigo 
é ainda o nosso chão, que continua, nos dias 
de hoje e sabe-se lá até quando, a jorr~r riquezas 
sém conta - riquezas que vão beneficiar povos 
de além-fronteiras, põrque o povo brilsileiro,- ex
cessivamente pródigo, tem sid_o incapaz de conter 
a evasão dos bens que a natureza pátria lhe prodi
galiza. 

PrÓdigoS que somos, Parece-nãO termos cons
-ciência de que aquilo que se esvai é nosso futuro 
como nação, é nosso sangue, é nossa própria 
Vida, 

O que Vivemo_s_,..s_e_ohores, não se limita, desgra
çadamente, ao cpntra-senso_ de um termo ambi
valente, que sigriifica coisas tão barrocame~te 
opostas. O que viver:nos, o que sofremos é a dan
tesca_r_eal,idade do significado. É grotesco o con
traste, é inaceitável, sob todos os aspectos, a in
congruência de donos de fabulosas riquezas, per
manecermos em pcibreza extrema. 

Prodigalidade é_a bênção maior da terra, como 
na Canaã do Livro do b.oclo; Prodigalidade é, 
paradoxo dos paradoxos, a maldição do homem 
que, a eXemplo da parábola do Novo Testamento, 
após ter sido condenado Çl comer com os ·porcos, 
se autôcondenou a viver Sob tutela, terrível e de
gradante, ainda que paterna. 

A natureza, pela infinita maghclli.iniidade do 
Criador, tem-nos cumulado a nós brasileiros de 
incontáveis Cat\aã.S. Urna delas é Rondônia, fron
teira da Amazônia Legal em plena Arnaz6nia física. 
O jorrar de- leite e mel não ocupam, de minha 
região, mats que algumas espécies vegetais, co
mo a seringueira, como a <:opaíba. Fica assim 
a natureza ·amazónica liberada para dar ao ho-
meín outros bens, e elª o. J~ sem reserv~s e 
sem medidas. 

Cantar a diversidade e a abundância das rique
zas do_ meu Estado, entretanto, não_ é meu propó
sito, pelo menos neste-momento. O que me traz 
aqui, senhores, é __ <?_ inadiável compromfsso de de
nunciar a evasão, quando não a ociosidade de 
uma de nossas maiores riquezas, talvez a maior 
d~las, pelo que significa em poder de troca, pelo 
que poderia significar como es~ilizador econô~ 
mico para õS140 milhões que somos hoje e pelos 
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muito mais que seremos em breve. Estou _aqui 
para denunciar a ociosidade de nossas reservas 
auriferas e a evasão do poucO que delas se ex
plora. 

O ouro dos aluviões do rio Madeiia, há pouco 
descoberto em termos de __ exploração efetiva, a 
cada dia nos surpreende por ocorrer em lugares 
e em quantidades in~speradas. Garimpeiros des
preparados pa~a enfrentar o caudal do rio aJrls.. 
cam e perdem a vida nas balsas e "fofOcª-5", neo
logismo que é um claro exemplo da_improvisação 
que lá impera. São jovens, s~Q pais _de família 
que mergulham, sem treinamento e sem e~quipa
mento adequado, encontrando ll)l).itas vezes a 
morte em lugar da riqueza que se deposita no 
fundo das águas. .. . . __ _ 

Quanto ouro o rio Madeir.EJ guarda? Qual o po
tencial aurífero de sua bacia? Até que ponto o 
regime de chuvas da região inflUiria na exploração 
racional do minério? Qual, seria a relaçffip _ç;ustf?/ 
benefício do desenvolvimento de tecnologia na
cional com vistas à exploração? /'dê onde seria 
viável a implantação de <::09perativas, possibili
tanto uma exploração mais efetiva e, ao mesmo 
tempo, assegurando ben~fícios maiores e mais 
duradouros ao garimpeiro e à sua familia? O em
presariado regional e nacional, incentivado, pode
ria interessar-se e investir na exploração? Que me
canismos de incetivo_s e çle J!;poio poderiam ser 
adotados? Entrepostos, armazêns de segurança 
para o produto que exceda a c::apaci~de ofical 
de compra, credenciarnento de compradores na
cionais, empréstimos, fmanciamentos garantidos 
pelo próprio ouro estocado -:-- enfun, de que for
ma o Estado e a Nação_ poderiam_consorciar-se 
para tomar em beneficio imediatÇ> aquilo _que hoje 
é apenas pasto da cobiça,JJª--.O apenas nacional, 
e que pode vir a ser, com criatividade e medidas 
práticas, o inicio de nos&a red.~n~ão - um passo 
rumo à nossa independência? __ 

A ação do Estado tem os_ido apenas episódica, 
como no caso do garimpo do Belmont, .clenun
dado pelo jornal Alto Madeira em sua edição 
de 14 de outubro, Fuzileiros Navais, por ordem 
da Cãpitania dos Portos, interditaram o g<;!rimpo 
que dista cerca de 15 quilômetros do centro de 
Porto Velho, rebocando balsas e eqUipamentos 
recém-adquiridos pelos garimpeiros, os quais se 
acham agora à beira da insolvência, pois que a 
garimpagem, nos moldes __ em que é (e:ita hoje, 
se encontra em fun de est<1Ção e_ -~{l_ poderá ser 
reiniciada em 1 98_8, A o51J~gação da Capitania dos 
Portos, refutada pelos garimpeiros, ê de qUe as 
balsas estariam obstruindo o canal de_ nayegaç:ão 
do rio. Há informações de que o Belmont vinha 
rendendo até um quilograma de ouro por balsa/ 
dia, o que nos conduz ~ fantásticas _estif!:lativas 
quanto ao resultado da exploração racional. 

Não estamos falando, senhores, de_afgo hípoté
tico, de iniciativa de resultado incerto, O ouro está. 
lá, solto e em pó, bastando decantá-lo das areias 
do Madeira e sabe se lá cfe_ quantos rios mais 
da bacia Amazônica. Se não o ftzermos já, alguêm 
o fará em beneficío próprio, não rio riosso._ Agra
decemos ao Cri_a,dor a prodigalidade de. nosso 
chão, mas colhamos já seus frutos, aproveitemo
lo em beneficio de todos os brasileiros. 

Quanto a mim, não me limitei, sobre o caso, 
a este pronunciamento. Mantive cantatas já C9m 
os Srs. Ministros Aureliano .chaves, das Minas_ _e 
Energia, e Henrique Sabóia, c;la Marinha, no sen-
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tido de que se busque soluçõess_onciliatórias para 
os interesse.$ garimpeiros e os da navegação flu
vial do Madeira :trá, de: parte de_ ambos os Ministé
rios, a diSPosição de colaborarem amplamente 
~ente s~ Q que representa já y_m passo positivo. 

-Mas, Senhores, o assunto não ~ra, não_ pode 
parai aqui. Trata-se- âe interess_ê_naCional çl.a mais 
alta significação,- a um só tempo imediato e per
manente, a exigir constante ãc;ão e vig.ilânda de 
todÓ!? e de~Càda um dos_br~sjle~ros. 

Garimpar o Mac;ieira, extràír dele raCional e_eq!-ll
libradamet1te o que ele ~m a oferecer em bene
fício de toda a Nação- brasileira, com tê<: nicas 
que garantam a preservação do ffieio ambiente, 
é não apenas direito nosso, mas, sobretudo, o 
dever _de todos. Não _sejamos, .n~q __ cgnt!!lue111os 
sendo -pr6dlgos! . . 

Eia-O]Iue tinha a dizer, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Diroeu Carneiro) -
C'onc:édo & ·palavra ao nobre Senador Mauro Be
nevides. 

O SR.l'IAORO BENEVIDI!lÇ(PMDB- CE. 
pronuncia o seguinte discurso.) -S~. Presidente, 
$~. Se_iiador~: · , , ._. . . . 

__/Ldefesa dos interesses dó Noràeste, no cjtie 
concerne ao texto. da No~ Cã:rtã em elaboração, 
vem concentrando as atenções das lideranças po
líticas, empresariais e comunitárias daquela ár_ea 
geográfica, numa estimulante consdentização, 
que haverá de resultar frutifera em favor de nossas 
T~Qitimas- pOstWações. - -

Recentemente, o Centro Industrial do Ceará, 
exeffiplarmente-Presidido pelo Dr. Cândido da Sil
veira -Quind~rê, entendl!!u de rec:::Jamar um exame 
~special, por parte da "rePresentaÇão cearense, 
do arigo 52 do Capftulo Das Disposições Transi
tó~aS:, gUe prescreve "iii. verbis": 

"Nos doze_ meses seguíntes_ ao da promul
gação desta Constituição, o Poder Legislativo 
da União, dos Estados e dos Munj.~ipios, rea

- vaJiará todos os incentivos fiscais de natureza 
setorial, ora em vigor, para coitflrmá-los ex
pressamente por leL" 

Apreendendo o alcance da medida preconizada 
mi a:Judidã nórmã · C:onsfante do Substitutivo Ber

. riardó~Cabral, vários pedidos de -destaque forain 
sub_me!idos à apreciação da- Coinissão de Siste-
matização, visando suprimi-lo totalmente ou am
-pliar pó rã dn<:o anos-o prazo da pretendida delibe-
·rnção. --
--Eu Próprio, Sr. Presidente, fui autor de um des
ses destaques, adv~_rtido pela assessoria do 
BNB, que tem acompanhado, mUito de perto, 
todas a§õ etapas- do processo constituinte, com 

· a finali_dade de resguardar aquela- COnquista, re
presentado pelo chamado Fundo de Investimento 
do Nordeste.' 

Sobre_o assurlto_._~liás, acabo _de reé~b~r·cori'es
pondénda do ClC. VaLada nOs seguintes termos: 

- _.'Prezado Constituinte Senador Mauro Se
. • -rlê\iides: 

Nos últimos 26 anos. o GoVernO Federal 
· aJ)JiCõu no Nordeste apenas US$ 7,3 bilhões 
ãtravés do ~f(NOR. -

Esses recursos, entfeiailto, foram aJtamenR 
te frub1eros. Criiiram 1.379 projetas indus
triais e agropec_uários; 461 empregos diretos 
e cerca de 1,5 milhão de empregos indiretos; 

modernizou a indústria têxtil; introduziü tec
nologia avançada através das indú~trias do 
ramo dinâmico; pennitiu wn çresclmento_ es
tratégicà e 8 ocupaçãO de áreas de vazia de
mogrâflcO, resultando nwn incremento mé-
dio de 7% ao ano em séU, P1B. _ _ . 

Menos de 5% dos recursos aplicados re
sultaram em InsucessO erilj:m~sarlãl ou pré
juído para o AN.OR, segundo informações 
da SUDENE e Banco do Nordeste do Brasi_l. 
-Criou-se.:-porénl, uma mlStica de desperdício, 
corrupçãp e malversas:-ão eny_olverido o e~-
presariado nordestino e- o ANOR. . 

Não pOdemoS perinitir que esta des.infor
mação-continue sendo veiculada, pois resul
tou dà' art. 52 d~ dispOsições transitórias 

- do Relator BetnctrdÇ) Cabral, que coloca no 
banco dos rêus todos os if1centiY95 fiscais. 

O ANOR não precisa de reaVa:liação ou 
julgamento. Os resultados de __ seu .trabalho 
são -visíveis. 

A nova Constituição deve preservar o A
NOR como um patrimôrUo fmanceiro qa re
giãO. Estamos anexando um "balanço" para 
sua apreciaÇão. _ _ _ . _-

Na certeza de estarmos recOmpondo a ver
dade contamos com sua comEi"~enSão- e lu-
ta. . ~ - -

Subscrevemo-nos 
AteriCíos8ffienfe, 
C:entro lndustriai do Ceará- OC 
Cândido da Silveifa Quiridi:ré 
Presidente" - - -

Srs, Senadores, v~se,·assim, que a o;::.ontribui
ção do FTNOR tem sido- inquestionavelmente va
liosa para impulsionar o desenvolvimento regio
nal: 

Qualquer tentativa que significasse a redução 
dos recursos a ele cqnsignados ou até mesmo 
a sua supressao defmitiva ericontr<;tria o mais enér
gico repúdio de 40 milhões de nordestinos, favo
recidos com a correta aplicação dos incentivos 
fiscais. -

É este, Sr. Presidente, o nosso posicionamento 
firme e decidido, na expectativa ele que não preva~ 
lecerá, por francamente dispensável, o preceitua~ 

· do no artigo 52 das Disposições Transitórias do 
Substitutivo Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTI! (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador TeQtônio 
V!.lelaFilho. 

O SR. TI!OTÓNIO VILELA Fli.HO (PMDB 
-AL Pronuncia o seguinte disc:urso.) -Sr. Presi~ 
dente, Srs .. S~adores_: 

A Justiça do Trabalho em méu Estado vive 
penúria talvez ainda maior que a dos trabalha~ 
dores que, todos os dias, busc:am ~ interme~ 
dtaçã_o. Ajustiça trabala em regime quase forçado, 
com sobrecarga de tarefas e funciona sem qual~ 
quer a~stência._São qnze mil processos penden
tes em duas Varas. Cada um dos juízes, que deve-
riam receber .uma média de 1.500 processos, re
cebe mais de cinco rt:1U ~s;ões a cada ano-. As 

__ duas Juntas de Ma~eió funcionam em instalações 
_precárias, com os arquivos instalados n_os banh~i~ 
ros. Não há funcionários-e existem, por isso, cen
tenas de notificações prontas para expedição, mas 
_à_ espera de pessoaL E o retrato da Justiça maltra
pilha, pauperizada, que funciona muito mais por 

I 
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con~ dQzelo e do sacrificlo pessoal de seus juiZes 
e servidores que pela estrutura deficiente de apoio 
e de serviços. _ _ _ _ _ 

Essa deficiência provOca prejUízos sociais e po· -
líticos inestimáveis. Cria-se. no âinbito da Justiça 
do Trabalho, o hábito-dos acordos, freqüente
mente desfavoráveis aos trabalhadores, que 
abrem mão de direitos inquestionáveis em troca 
de 50 a 60% das indeniz.,.ções ql,le deveriam rece
ber. O àcúmulo de trabalho da Justiça provoca 
a distorção gritante de recompensar a violação 
do din::!:ito e do_ d~respetto à lei. O mau patrão 
é premiado, a injustiça· trabalhista dá dinheiro, 
por conta de acordos aceitos ant~s pela premên
da do tempo. Que trabalhador, sem emprego 
e sem dinheiro, sem reservas e_ sem garantias, 
pode esperar quatro ou cinco_anos até que se 
julgue em última instância um pleito trabalhista? 
Qual trab~hador pode esperar um ano, dois que 
sejam, pelo pagamento de um aviso prévio ou 
de férias, se não tem dinheiro para a feira da 
semana ou para o aluguel do mês? Mesmo em 
primeira instànda,os julgamentos não levªr::n me-

~s politicas. Sofre o trabalhador ç:om o atraso 
do j1,1lgamento 9e_ suas reclamações. Mas com 
i$so~não_f: __ s6 ele que perde. ·Perde toda a socie
-dãire, com o descrédito inevitável na Justiça, 

nos tempo. __ 
Essa pauperização absurdQ, com as distorções 

que ela cria, não faz justiça à atuaçã_o do Judiciário 
Trabalhista brasileiro. Nos últimos anos, foi aJus
tiça do Trabalho que ajudou na mobilização dos 
trabalhadores para a derrubada, na prática, dos 
decretos-leis da política de compressão salarial. 
Foi a Justiça do TraQal.hQ __ que alargou direitos 
e conquistas trabalhistas. O pagamento da hora
extra em dobro, que provocou disputas e polémi
cas na Comissão de Sistematização da Assem
bléia Nacional Constituinte, e desencadeou tor
rentes de protestos de empresários e de suas enti
dades de classe, já é pacificamente consagrado 
há anos nos fóruns trabalhistas do Brasil. No mo
mento em que, hoje, a politica económica telffia 
em insistir na compreensão e no confisco de salá
rios, é de novo o Judiciário Trabalhista que se _ 
põe _ao lado dos traba1hadores para repor os resí
duõs inflaeionárlos-que o Governo pretende elimi: 
nar por decreto, e para recompor os salários pelos 
índices verdadeiros de awnento do custo de_ Yid_a. 
Quando o Governo deseja corrfgir salários por 
índices inferiores até à inflação oficial, é a Justiça 
do Trabalho que se põe ao lado dos sindicatos, 
expondo a ílegalidade da pretensão. Mais ainda, 
a Justiça está garantindo aumentos reais, a partir 
de uma produtividade que se tem fJXado em 4%, 
nos julgamentos dos últimos dissídlos. Desta for~ _ 
ma, a Justiça tem-se constituído em arma contra 
o achatamento e o confisco, e em espe_rança de 
recomposição salarial. 

Diante destes fatos, a absurda precariedade de 
estrutura, que praticamente imobiliza a Justiça 
do Trabalho, é tuna afronta à imagem desse fó
rum trabalhista. 

Apelamos, por isso, à sensibilidade de S. Ex' 
o Sr. Presidente do Tnbunal Superior do Trabalho, 
para que proporcione a Alagoas as condições de 
pleno funcionamento do _Judis:iário Tr~balhista. 
Com isto, o TST nãO atende apenas ao clamor 
dos trabalhadores alagoanos, mas também resga
ta a imagem da própria Justiça do Trabalho, ·que 
historicamente tem sido instrumento de conquis
tas sociais e não de_ acordos que abrem mão 
de direitos em razão çi_Õ teinpo. 

Só assim se _corrigirá_ e~ distorção qu~. além 
do prejuízo económico, gera graves conseqüên-

_ A precariedade de alguns serviços públicos, 
cOm a dimensão do-éScâhdalo que- assume hoje 
nÕ--Biasil, nãÕ- ãtin-ge apenas o governo, -que é 
trai)Si(ó_riõ. D.esacredlta os políticos, desacredita 
o voto, desacre-d~ta as instituiÇões. E qtiãndo se 
fere r de desCrédito as- instituições, não é um go
ve_mo que perde, é o processo democrático que 
sai abalado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Conc_edo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma
galhães. 

OSR.JOTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, 
Sr. Senadores: ____ -_. 

Ocupo- a tribuna nesta tarde para denunciar 
O- descaso da política económica do Governo 
Federal em relação aos pequenos subsetores pro
dutivos, a exemplo da cultura do mamoeiro na 
região surda Bahia. O desenvolvimento d_esta cul
tura agrícola está ameªS=ado de paralisação, de
pois de longos e eficientes esforços , em trabalho 
e investimentos financeiros, por parte de peque
nos produtores, que conseguiram criar wn setor 
dinâmico, cuja produção, hoje se afirma na pauta 
de produtos agrícolas baianos destinados ao con
sumo interno e à,_ e_xportação. 

Uma das funções governamentais mais aceitá
veis nos sistemas capitalistas modernos, dentro 
da ação indutora do crescimen~ econômico, é 
exatamente a eliminação dos obstáculos~ criação 
de condições para o nascimento, crescimento t=: 
sobrevivência dos empreendimentos produtivos 
criados_ pelas iniciativas privadas nacionais. 

É de se esperar que o "apoio e o estímulo" 
estabelecidos no art. 170 da Constituição Federal 
e fortalecidos no atual projeto constitucional, se
jam dados prioritariamente na fase nascente das 
empresru;-nadonaís;soDrerudo-as- que nascem 
pequenas e que, nesse estágio, lamentavelmente, 
têm um elevadissimo índice de mortalidade em 
nosso País. As que sobrevivem se constituem em 
pequenos pólos de desenvolvimento, que se mul
tiplicam, unem culturas, dão emprego, democra
tizam o capital e fortalecem o mercado_intemo 
em todo_s os recantos do Território brasileiro. 

Na Bahia, produtores rurais de 12 municípios, 
em momento crucial para a econornisa do Estado 
e do País, descobriram, na cultura do ma_moeiro, 
uma vocação agricola natural da região sul do 
território estadual. O ~to da iniciativa local atraiu 
produtores paulist;a;, o que fez a área cultivada 
expandir-se para os atuais 15.000 ha., coin uma 
produção _anual de 500 mil.toneladas. A cuhura 
do mamoeiro oferece amplas perspectivas de ex
pansão, em face de as condições edafo-climáticas 
serem francamente favoráveis. Além disso .. a fruta 

-encontra satisfatoria demanda interna e externa. 
A paralisação da atividade, a esta a1tura, repre
sentaria um forte impacto para a economia local 
e para milhares de _trabalhadores com suas famí
lias. 

- Na safra de 1986, foi registrado um decréscimo 
de 18.000 toneladas em relaÇão à de 1985. E 
a situaÇão de decadência tende a se agravar, em 
virtude não apenas .de incidência da enfermidade 
"mosaico _do mamoeiro" e ocorrência de nova 
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estiag~rn. mas. sqbretudo, pelas distorço~ verifi
cadas no sistema de comercialjz?!ção _e: nas politi-
cas de crédito e de preços. -

Com brawra -e-inteligência, esses produtores 
copseguirarii. dominar os perversos efeitos das 
irregularidades climáticas que se abateram sobre 
a re9ii:io nos últimos anos. A produção do mamãO 
passou_ a participar de forma expreSsiva no cOn
t~ econôJTlico do Estado_ CJ partir de 1"982 e 
teve ir1tens-õ Cfescimento-até -1985, período dos 
mais críticos para a agricultura de todo o Nor
desteL Quanto'""ao extermínio do "mosaico do ma
moeiro", as armas são de todos conhecidas e 
vêlri s_e:ndO ub1izadas, embora timidamente, devi
do à escassez de recursos para adquirir a munição 
é equipamentos necessários à vitória de_finitiva da 
batalha contra a doença. ___ _ 

A comercialização-é executada com o envolvi
ri-tento de coOpeiatívas, firmas compradoras e/ou 
iilterniediárioS eStabelecidOs ria-ieQTãO. Eventual
mente, são processadas trasações com caminho
neiros- e outros comerc;iantes_ern trânsjto. 

As cooperativas - a de Cotia e_ a Sul Brasil 
:.__possuem 150 assOciados e comei"clalizam ape
nas 9% da pfcid.Uçãõ. bos reStantes 91% a_ maior 
parte é negociada através de filiais de tradicionais 
estabelecimentos sediados em São PauJo, que 
dispÕerri-dE: satisfatória infra-estrutura, como trota 
de cariiinhões e boxes nas Ceasas. 

Entre os inúmeros problemas que- afetam os 
J:)é"qilenos piodutOi'EiS, destaca-se o fato de que 
o preço que lhes é pago sofre drásticas oscilações, 
não se constatando o mesmo em rel;;1ção aos 
Preços pagos pelos consumidores. A ti tufo de ilus
tração, vale mencionara ocorrido re:centemente 
cOrri o mamãO Formosa, quando o preço pago 
·ao_-piodUtor baiXOu de Cz$ 8,00/quilo para 
Cz$0,50, enquanto o preçO pago pelo consumidor 
no varejo manteve-se praticamente inalterado._Es
sa situação ao-lado dos demais problemas, inclu
sive a falta de recursos para o combate ao vírus 
do "mosaico", vem desestimulando os produto
res, que- -ja_ ma.11ifestam a intenção-de não dar 
Continuidade às plantações. 
- Diante de tal s_olic:ltação, est1,1d_o técnico da Ce

Plac/Depex conclui que as distorções decorrem, 
principalmente, da pequena particípação dos sis
tema cooperativista e-do acentuado rúVE!:I de espe
culação por parte -de fi-fmas compradoras e interM 
mediárias. - - -

O setor carece "ãiÕda de um~ poiitica agrícola 
eficiente que contemple a fixação de preÇos míni
mos realistas, assistência técnica e creditícia, . e 
a criaÇão de uma infra-estrutura gue fortaleça a 
produção e comerdaiiiação através do si?ter11a 
de cooperativas. 

Diante o exposto, Sr. Preside~te e Sr. SeÔad~ 
res, quero fazer um ap_elo, desta tribuna, ao Se
nhor Ministro da Agricultura e ao Senhor Presi
dente da República, no sentido de de~rminar o 
estudo das causas dos problen?as que eStão_are
tando o setor da produção de mamões no sul 
da Bahia, assim como tomar as r:oec!._içlas cabíveis, 
a fl.m de aSsegurar a continuidade dessa premis

-so-ra fonte de_re~ursos para a economia e o povo 
baiano. 

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

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Came:iro)-Na
da mais havendo a-tratar, a Presidência varencer
_r~r_ a_ presente sessão, convocando u-ma extraor-
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d.lnária a realizar-se 5•-feira;- dia 29, às· 1_0_ horas 
destinada a homenagear a memória do Ministro 
José Américo de Almeida, pelo centenário de s~u 
nascimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessiio às 13 horas e 10 minu
tos.) 

(*) ATO DO PRESIDEI'ITE 

N• 211, de 1987 

O Presidente do Senac;lo Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem -os artigos 52. item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegação -de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n~ 2, de 4 de abril de 19TJ,_e tendo em vis@ 
o que consta do Processo ne 016138/87-2, __ 

Resolve aposentar, voluntariamente, Aroldo La
cerda Gulmarães, Adjunto l.,(':gislativo, Casse "Es
pecial", Referência NS-19, do Quadro Pennanen
te do Senado Federal, nos termos dos artigos 
101, inciso UI, e 102, inciso 1, alínea "a", da Consti
tuição da República FederatiVa: do Brasil, combi
nados com os artigos 428, inciso 11, 429, inciso 
1,430, incisos lV e V, 414, § 49, e438 da Resolução 
SF no 58, de 1972, e artigo 2?, parágrafo único, 
da Resolução SF n? 35S, de 15J83, e artigo 39 

da Resolução SF n" 13, de 1985, com provento~ 
integrais, observado o disposto no artigo 1 02; § 
~. da Constituição Federal. 

Senado Federal, em 13 de outubro de 1987. 
- Humberto Lucena, Presidente. 

(•). (Republlct~do por ht~ver St~1do com lncorreçâo no DCN, Sesã.o 

li. de 14-10·87.) 

ATO DO PRESIDEI'ITE 

N• 214, de 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições __ que lhe conferem os artigos 52, itern 
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo rJ9 014258/87-0, 

Resolve retificar o Ato N? 79, de 1980, desta 
Presidência, para manter aposentado, por invali
dez, Uracy de Oliveira, Adjunto Legislativo, Oasse 
"Especial", Referência N8-19, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos dos artigos 
101, inciso I, e 102, inciso I, a1ínea "b", da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 428, inciso ru. 429, inciso 
In, 430 incisos IV e V, 414, § 49, e 434, inciso 
O, da Resolução SF no 58, de 1972, e artigos 29, 
parágrafo único, e 39, da Resolur;_ão SF n'? 358, 
de 1983, e artigo 3?, da Resolução SF n? 13, de 
1985, e artigo 19 da Lei N?, 1.050, -de 1950, a 
partir de 9 de setembro de 1987, com proventos 
integrais, observado o limite previsto no artigo 
102, § 2?, da Constituição Federal. 

Senado Federal, em 15 de outubro 'de 1987. 

-Humberto Lucena, Presidente. 

Republ!clldo por iuJver 51!ido com lnco!TeçOes no DCN, Seçilo 
II, de 16·10-87. 
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ATA DE COMISSÃO 
· COMISSÃO PARLAMEI'ITAR 

DE JNQ{IÉRITO 

Criada através da Resolui;ãO n9 41, de 
1987, destinada a apurar irregularidades 
divulgadas no jornal .. A Folha de S. Pau
lo", na conc~nda para Implantação da 
Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os 
aspectos da vlabUidade sóclo-econôml
ca daquela feJTOvla. 

8• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 11 de SETEMilRO DE 1987 

Aos onze ·dias do mês de setembro do ano 
de inil novecentos e oitenta e sete, _àS dez hQras 
e vinte minutos, na Sala da Comissão de Finanças, 
presentes os Senhores Senador~.João Menezes 
(Presidente), Mansueto de Lavor (Relator), Iram 
Saraiva;~ Affonso Camargo, Edson Lobão, Leo
poldo Peres, Ruy Bacelar, Alexandre Costa, Pom
peu de Souza e. Dirceu Carneiro, ~eúne-se a Co
misSão Parlamentar de Inquérito, destinada a apu
rar as irregularidadeS dtvuJgadas no jornal "A Fo
lha de S. Paulo", na concorrência para implan
tação da Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os 
aspectos da viabilidade sócio-económica daquela 
rerrovrà: Presentes ainda, os Senhores Senadores 
Roriãri-TitOe·:roão-caJmon. - -

DéixacTe comparecer pOr motivo justificadO, 
o-Senhor Senador Olavo Pires. . . 

Havendo número regirilenlid, o Senhor Presi
derite declara abertos os trabalhos da Comlss40 
e· convida o Dr. Anibal Teixeira de Souza, Ministro
Chefe da Secretaria de Plane}amenio e Coorde
nação da_ PJ:esi9_ê_f1cia da República para tomar 
assento à Mesa. __ A seguir, o Senhor Presidente 
passa a palavra ao Senhor Ministro-que inicia seu 
depoimento agradecendo a honra com que foi 
distinguido para ser ouvido na Comissão e, em 
sua explanação, tece algumas considerações so
bre o problema gera] do planejamento no Brasil 
e os investimentos feitos na região Centro-Sul 
do País. 

Prosseguindo, passa-se à fase_interpelatória 
quando usam·da palavra, pela ordem de inscrição, 
os Senhores Affonsõ -camargo,_ Leopoldo_ Peres, 
Pompeu de Souza, Ruy Bacelar, Ronan Tito, Iram 
Saraiva e o Senhor Relator, Senador Mansueto 
de Lavor, para as considerações finais. 

Após o término dos debates, o Senhor Presi
dente agradece ao Senhor Ministro Anibal Tej
xeira, o pronto atendimento à solicitação da CO
missão e convida_ os Senhóre§. Senadores Affonso 
CamargO EfPOmpeU de Souza para acompanha
rem o Senhor Ministro até a porta. A seguir, sus
pende -os Ü'abalhos até as quinze horas. 

Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
convida o Dr. José Reina1do Tavares, Ministro de 
Estado dos Transportes para tomar assento à Me
sa. Em--se-guida, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Ministro que discorre sua 
explanação nos seguintes termos: A Ferrovia Nor
te-.:sUJ como um i~trumento básico, fundamental 
para uma estratáQia de reorganização territorial 
da economia nacional; os modelos de estudos 
de viabilidade eçonômica 1).0_ País; a contestação 
da prioridade da ferrovia comparando-se de alo
cação de rec;ursos para sua implantação e, finaJi
zando, faz ul}la análise retrospectiva da econom_i.;l 
nos últimos trinta anos. 
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Prosseguindo, passa-s_e à fase interp-e!atória 
quando usam da palavra, pela ordem de inscrição, 
os Senhores Senadores Leopoldo Peres, Affonso 
Camargo, Iram Saraiva, Ruy Bacelar, Edson Lo
bão, Alexandre COsta, Dirceu Carneiro -e o Se"tthor 
Relator, Senador Mansueto de Lavor; para as con
siderações fmats. 

Após o término dos debates, o Senhor Presi
dente agradece ao Senhor Ministro Reina1do Ta
vares, o pronto atendimento à solicitação da Co
missão e convida os Senhores Senadores Al_exan
dre Costa e Aff6i1so Car'nargo para conduzirem 
o Senhor Ministro até a saída. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente, deu por encerrados os trabalhos da Comis
são às dezenove horas e, para constar eu, José 
Augusto Panisset Santana, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Sentror Presidente e irá à publi
cação. 

ANEXO À ATA DA 8• RJ;UNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQ(JÉRfTO, 
CRIADA ATRAYÉS DA R!=SOWÇÃO N' 4/, 
DE 1987. DESTINADA A APURAR IRREGU· 
/.ARIDADES D/V(JLGADAS NO JORNAL ';>! 
FOUiA DE S. PA(JLO'; NA CONCORRÊY· 
CM PAIM IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA 
NORTE-SaL E ANAlJSAR TODOS 0$ AS
PECTOS DA VIABiliDADE SÓC/0-ECONó
MIO\ DAQ(JEJ.A FERROVIA. DES77NADA A 
OUVIR OS SEGUINTES DEPOIMENTOS: 
DR. ANIBAL TEIXEIRA DE SOUZA, MINIS· 
TRO-CHEFE DA SECRETARIA DE PlANE· 
JAMENTO E COORDENAÇÃO DA PRESI· 
DÊNCM DA REPÚBUO\ E DO DR. JOSÉ 
FIJ;INALDO TAVARES; MINISTRO DE ESTA· 
00 DOS TRANSPORTES. QilE SE. PUBIJ-
0\ COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE.· 
NHOR PReSIDENTE DA COMIS.St!O. 

Presidente: Senador João Menezes 
Relator: Senador Mansueto de Lavor 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reu-

nião.) 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ---:- De 
acordo com a c;onvocação que efetuamos, vam~ 
realizar mais uma reunião da CP! da Ferrovia Nor
te-Sul, e teremos_ o depoimen~ _do Ministro Aní
ba1 Teixeira, que cedeu ao nosso convite e .vem 
aqui prestar-nos esclarecimentos. 

Convido-o Ministro Aníbal Teixeira a fazer parte 
da Mesa. 

-Se V. Ex' desejar que a1gum assessor lhe acom
panhe poderá fazê-lo. (Pa1.:1sa.) 

O SR.MINISTRO ANÍBAL TEIXEIRA- Convido 
o Dr. Wando Borges. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Sr. Mi
nistro, quero comunicar a V. Ex' que esta Coinis
são fói ihsta1ada de acordo com a seguinte res-o
lução: 

"Constitui ComiSsão de Inquérito, nos ter
mos do art. 170, alínea "a", do Regimento 
Interno. I:: constituída no Senado Federal 
uma Comissão de InquéritO composta de nó
ve membros para o fim de, no prazo de ses
senta dias, apurar as irregularidades divulga
da$ no joma1 Folha de S. Paulo, na concor~ 
rência para a implantação da Ferrovia Norte-
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Sul, e anaUsar todos os aspectos da viabiliR 
dade sódo-econômica daquela ferrovia." 

São estes os tel"rno_s em que foi insta1ada e 
convo~da ~sta Comissão. Então, de a,_çQ~d_o com 
o- que aqui estabelecemos, pergunto a V. Ex" SI'! 
deseja fazer, a princípio, uma exposição, que po
derá ser interrompida com apartes, ou, se V. EX' 
preferir, poderá deixar os apartes para o final da 
sua exposição. 

O SR. MINISTRO AN)BAL ~IRA...,-Sr. Pre
sidente, farei uma pequena exposição e tanto faz 
ser interrompido ou_ ser interpelado ao final. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Então 
V. EX' tem a palavra pelo espaço de trinta minutos, 
para fazer a exposição que achar conveniente. 

O SR·. MINISTRO ANÍBAL TEIXEIRA - Antes 
de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade 
desta convocação, e dizer da nossa satisfação Sr. 
Presidente, de estar aqui nesta Casa, que tem 
tantas tradições e que aprendemos a respeitar 
em toda a nossa vida política. O tema proposto 
para a Comissão se divide em dois aspectos: o 
da concorrência e o o_Y.tro~ o aspecto relativo à 
importância econõmico-sodal da ferrovia. Díria 
que vou me ater mais ao problema da importância 
do empreendimento, porque é realmente a maté- · 
ria que toca mais diretamente à nossa área, que 
é o planejam.anto. Quero antecipar que não sou 
um especialista em transporte, não conheço real
mente em detaJhe os problemas técnicos que en
volvem a construção, o desempenho, o rendi
mento de uma ferrovia desse porte. 

Antes de entrar no mérito do projeto gostaria 
de tecer algumas considerações sobre o proble
ma geral do planejamento no Brasil. Na verdade, 
essa questão levantada nesta Comissão vai ao 
cerne do problema do planejamento. O planeja
mento, ao contrário do que se pensa, exatamente 
o ordenamento, a tentativa de uma sociedade es
tabelecer objetivos a médio e longo prazos, princi
palmente numa era de .escassez. Na verdad.e, se 
não existissem limitações o planejamento não se
ria necessário; tivesse o Estado recursos abl,.ln
dantes, tivesse a sociedade possibilidade de inves
tir o que quisesse no que quisesse, não _existiria 
realmente necessidade de um planejamento. Nu
ma sociedade democrátiça_, o planeiamento entra 
em conflito fundamental, talv_ez_ ççm a própria 
essência da democracia. Aliás, quando planeja
mos a nossa vida particular, quando chegamos 
ao nosso gabinete e encontramos um roteiro de 
horário, que temos que ir a ta] ho_r_a_, pegar o avião 
a tal hora, tudo isso representa uma limitação 
à nossa liberdade. No Es~ào Modema, o planeja
mento representaria isso. Tanto que nós procura~ 
mos, ao fazer o planejamento para o próximo 
qüinqüênio, ouvir ao máximo a soc!edade brasi
leira; ouvimos 75 segmentos produtivos da sede-_ 
dade na área industrial; ouvimos 19 segmentos 
da área agrícola, tanto do setor pecuário como 
do setor agricola propriamente dito, ouvimos to
dos os segmentos, que chamamos _segmentos 
frágeis da sociedade, bóias-frias, ós sem-terra, ta
velados, para conseguirmos captar essa vontade 
de fazer um planejamento que representasse o 
ni.âximo possível a vontade col_etiva. Fizemos um_a 
pesquisa aqui no Congresso,- talVez uma pesquisa 
até muito exaustiva, porque foram mais de 400 
itens respondidos por 274 Deputados e Senado-

res, onde também procuramos c_aptar _o que seria 
assim-a vontade da Constituinte. E nesse esforço, 
obviamente, Chegamos a um- vOlume de dema_n
das muito maior do que aquilo que é necessáno. 
E ocorre isso normalmente; quando se quer com
patibiliz_ar plan~amento com a escass:_z de re~r
sos;--rnutta coisa fica deJora e sempre sao questio
nadas aquelas coisas que entram, que o Estado 
resolve dar prioridade. 

- No caso particular do Brasil, nós vivemos uma 
fase de limitações de recursos, limitações decor
rentes de uma d1vid_~_~ema muito_ grande, 114 
bilhões de dólares, feita em função de emprés
timos ao invés de capital de risco, uma limitação 
grande interna, já que temos wna dívida interna 
muito grande, que leva c_erca de 23% do orça
mento, s6 de pagamento dos juros dessa dívida 
interna, e sobra pouco para o investimento. Reme
temos re_centemente ao Congresso Cf orçamento 
de _-1_988, onde se configura f!1ais ou ~e nos o 
mesitio quadro; 20% apenas dos re:cursos serão 
investidos nas funções básicas do Estado; 17% 
ÇQlTrQ pessoal; 20% para o pagamento dos juros 
~ dívida ihtemã.; 20% para reforço às empresas 
e5ta~ls, e os restantes para remessa aos Estados 
e municípios. 

- &tão, aS-limitações eJdstem, os Srs. Senadores 
sabem melhor do que ? administração central, 
que existem limitações de recursos. Então, como 
justificar, por exemplo, essa opção de fazer essa 
estrada de ferro? Em_ primeiro lugar, a decisão 
de fazer alguma obra, de empreender algum pro
grama, é uma decisão politica O Governo decide 
qU.e detenninado investimento é prioritário sobre 
outros. QuaSe que seria impossível assim, em ter
mos científicos, dizer o que é importante e o que 
não é importante. Nós, por exemplo, estamos in
vestirido _em bolsas de estudo para estudantes 
que vão ao exterior, uma quantia_maior do _que 
vamos investir na Norte--Sul. Alguém poderia 
question_ar;_bem, nós já temos aqui universidade, 
já temos aqui cursos de extensão universitária, 
já temos aqui PHD, por que então fazer esse inves
timento? E o futwo tem sempre um preço. A 
Nação brasileira se caracteriza realmente por ter 
uni povo, uma cultura, uma sociedade muito di
nâmica, os processos internos são muito dinâmi
cos, então, ao fazer essa opção, o Governo real
mente tem_que ser questionado. Em primeiro lu
gar, nós iríamos verificar o tamanho dessa_opção, 
já que, na verdade, a única grande obra do Presi
dente José:~Sªr:ney -~eria essa ferrovia. 

Fez-se uma opçáo, tendo em vista a es_casse.z 
de recursos, por otimizarem investimentos já fel
tos. Eatamos na área rodoviária fazendo um volu
me de obras pouca· expressivo. Ma~, na ~erdade, 
estamos planejando consertar 25 rrvl quilo~etros 
de estradas, isto é, consertá-l~s. o que nao dá 
mUito JBOPE. Embora tenhamos perdido 43 mil 
Vidas no ano passado, em acidentes de veículos. 
É uma coisa que passou a ser importante e um:a 
decisã_o em função da escassez. Vamos construir 
1 700 quilÓmetros de estradas por ano, lembran
d~ que alg"uns Governos, os da Revolução, fiZeram 
5 mil quilómetros por ano. 

Na área ferroviária, vamos reaparelhar estradas 
de -fefro~-eliminar alguns nós que ocorre-em ã:1-
-gunS'S1Stein-ã fer_~OViários, que limitam os sistemas 
feiTOV:iárioS, todos feitos para transporte de 20 
milhões de toneladas, por exemplo, e que, ficam , 

I 

limitados a 6 ·milhOes, -por falta de um investi
- meil.tó de 75 milhões de dólares. 

Foi uma opção pela economia. _ _ _ __ 
No setor siderúrgico, var:nos fazer a f!i_~5:ma coi

sa.-Teffios, hoje, condições de fazer expansão de 
siderurgias com apenas 800 dólares por tonelada 
ali implantada. Ali~s. é um momento feliz da vida 
brasileira, porque podemos aumentar 1 O milhões 
de tonel@d~s no parque siderúrgico com investi
mentos muito modestos. 

A mesma coisa ocorre em quase todos os seto
res. No setor hidrelétrico temos que chegar a 91, 
com aumento de quase 40% da capacidade insta
lada. Temos recursos _e até investimentos feitos 
pOr antecipaçáo C:rue. paradoxalmente, neste mo~ 
menta de escassel, nos sobrecarregam. Nos Go
verhOs passados foram comprados 1 O bilhões de 
dólares de e_quipamentõs _que não [arma utiliza,~ 
dos, e sobr'e os quais já pagamos 1 O bilhões de 
dólares de juros. _ 

Vejam os Srs. o que é o problema da decisão 
polítiCa de um _Governo. Nós cmt.ecipamOs com
pras que representam um impacto de 20 bilhões 
de dólares. CompramOs 1 O bilhões de equipa~ 
mentes. Não os_ usamos. Eles foram comprados 
com 1 O anos de antecipação. Es_se problema da 
decísão_ da ferrovia Norte-Sul é um programa que 
realmente tem que preocupar; por que o GoVerno 
fez essa opção? Do ponto de vista numérico, essa 
oPÇâo não representa muito peso no orçamento. 
No orçamento do ano que vem, por exemplo, 
isso representa 0,25% do orçamento. -

Do ponto de vista do orçamento específico do 
transporte representa 3,7~% do orçamento. En
tão, é realmente um investimento relativamer.te 
pequeno. A única grande obra do Governo Sar
ney. 

Por que essa obra? Em primeiro lugar, vamos 
tentar justificá-la do ponto de vi~ regional. Sur
preendentemente eu confesso, até para a minha 
pessoa, verificamos no Brasil que as empresas 
estatais precisavam fazer investimentos lógicos 
que tivessem retomo. Elas acabaram caindo na 
fiJosofia normal de uma empresa, investir em fun
ção do mercado. Fazia-se, então, uma hidrelétctca 
quando existia uma capacidade de absorçáo da
queles quilowatts. fazia-se uma estrada quando 
ela tinha uma demanda de fretes necessários. E$
ta opção acabou sendo a normal das empresas 
estatais. E o que encontramos hoje? Encontra
mos uma dado surpreendente. Fazemos um dis
curso sobre o Norte e o Nordeste, que são Regiões 
pobres, que precisam de investimentos, ~te. Mas, 
na série histórica dos últimos 1 O anos, o Governo 
investiu 3 vezes mais- recursos per ·capita na po
pulação do Centro-Sul. Cada nordestino recebeu 
apenas 113 do que o Governo investiu. Fazemos 
um discurs-o em prol do Notdeste, mas o Governo 
e_~ investinQo 3 v~e~. mãis, per caplta no Sul: 

Â ·função do _Estado~ que seria eliminar os desequi
líbrios regionais, passou a ser_ um instrumento 
de aumentar e agravar isso. Eu, então, procurei 
aprofundar a razão disso. As empre~s. por uma 
questão normal, empresarial, passara_m a optar 
pela decisão do investimento em funçao do mer
cado. Existe um mercado no Sul que atrai normal
ffiente os investimentos, tenho o~ números exatos 
aqui, posso passá.~los depois ao Presidente. É uma 
coisa realmente muito chocante. Fazemos muitos 
discursos e mandamos para o Nordeste 2, bilhões_ 
de cruzados, e, de repente, precisa fazer um linhão 
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no CentroMSul, e precisamos aí de vinte e cinco 
bilhões e ninguém toma conhecimento disso, Daí 
se preenche, talvez, milhares de metros quadra
dos de jornais por causa de um Pilhão e sete
c~ntos milhQes que mandamos para a seca verde. 

A primeira decisão do Governo, se ele va_i fazer 
um novo investimento apenas, seria onde investir, 
e acabamos investindo nessa ferrovia Norte-Sul, 
que tem, aí, o seu significado regional de 'com
pensar um pouco os investimentos que têm sido 
feitos no Centro-Sul. Poder-se-ia d~~r _mais; que 
a dinâmica do processo de desenvolvimento re
gional brasileiro estâ também a reclamar esse 
investimento do ponto de vista do próprio eqtiilí.: 
brio regionaL ~embro aqui um caso interessante, 
fui Diretor de Imigrações ln temas do Governo Jus
celino e, nas secas de 1957 e 1958, nO Nordeste, 
fizemos opção de levar cerça d~ _oitocentos mil 
nordestinos para regiões pioneiras, uma delas foi 
o Maranhão e outra foi o Paraná. Pois bem, recen
temente estávamos comentando com o Gover
nador do Paraná, esse Estad_o perdeu uni milhão 
e duzentos mil habitantes nos últimos -dez. anos. 
Orna região que foi de pioneirismo, como o Para
ná, che-gou em seu ponto, em termos popula
donaís, de perder população. E onde está essa 
população? Paradoxalmente parte dessa popu
lação está nessa região que vai ser servida ppr 
essa Norte-Sul. Quer dizer, º- Brasil está tendo 
realmente uma fronteira interna. Tivemos uma 
migração do campo para a cidade muito expres
siva, de dez milhões de pessoas nos últimos dez 
anos. Mas no mesmo período talvez tenhamos 
uma migração de quatorze milhões de pessoas, 
que salram do campo para o campo. E essa popu
lação foi exatamerrte para essa região, que tem 
cidades que dobraram de população em um ano. 
Então, é o novo Oeste braSileiro, essa região tem 
uma dinâmica muito grande. Como podemos 
analisar essa ferrovia do ponto de vista econô
mico? 

Em PrirneU"o lugar~ sabemos que a ferrovia "as
susta", porque depois que fizemos a Ferrovia do 
Aço, ficamos assustados, a ferrovia que teve mais 
de 20%, ela poderia ter sido feita COm menos 
de 40% dO- dinheiro, porqUe ela foi feita com um 
perfil muito exigente, para alta velocidade. É uma 
ferrovia para transporte de carga pesada, não se 
justifiCã:, cOnheço ferrovias da-Libéria que, mesmo 
enfrentando situações de adversidade topográ
fica, não têm esse perfil; além do erro de planeja
mento, erros de compra. Para tenninar a f"errovia 
do Aço, precisamos de 150 milhões de dólares. 
Pois bem, temos nos almoxarifados equipamen
tos da ferrovia no valor de 300 milhões de dólares 
que não vão ser usados. Vejam o absurdo disso. 

Acho que é muito justa a preocupação do Sena~ 
do. Comparativamente, qUe se faça eSsas dilas 
ferrovias, ambas para carga pesada e para o miné
rio. Diríamos que o perfil dessa ferrovia é excep
cionalmente bom; terá apenaS 1% de obra de 
arte, que é uma ponte de 1.100 metros sobre 
o Tocantins. Ela tem um perfll. semelhante ao 
da Ubéria, um perfil descendente, que pennite 
um conswno muito baixo de combustivel por qui
lômetro. Então ela, sobre esse aspecto, é muito 
boa. É uma ferrovia que pode ser construída a 
preço muito baixo, por suas características. E ela 
atende a uma série de demandé\s; quais são essas 
demandas? Em primeiro lugar, incorpora uma 
área de extrema potencialidade. Olhando o-mapa 

do Brasil, sonhamos em usar a Amazônia como 
uma reserva nacional de terras. A opçãO de cresci
mento da agricultura braSileira é séria. Tem os 
_\.1ffia opçãO Por produtividade e por aumento de 
área. Quando elaboramos o programa de Gover
no tivemos que chegar a um quantitativo de au
mento de ár~a em relação à produtividade. Acaba 
:;e dividindo_ isso; uma parte _é_aumento de produti
vidade e outra parte terá que ser aumento de 
área. mesmO pOrque, (fuando você aumenta, a 
enor de alguns insumos que são importados, en
tão, ~ estratégia de cexpéinsão da agricultura brasi
leira esbarra automaticamente no aumento de 
área. E _esbarra, tãiTibérO, no aumento de área 
em função exata_mente do problema fundiário 

.bxasileiro. T emo.Saitna pressão muito séria e essa 
perda de população do Paraná se deve muito 
ao fradooamento da propriedade pelo direito de 
sucessão. Nós estamos lutando para fazer a refor
ma agrária, e morrem no Paraná, por exemplo, 
40 mil pequenas propriedades em alguns anos. 

Quer dizer, __ as propriedades maiores tragam as 
pequenas: Então, PrecisamOs;também, de áreas 
maiores para localizar as familias. Nesta região 
estamos encontr~do exatamente o espaço ne
cessário para isso. Aliás, as populações estão indo 
naturãlmerrte para essa região. EntãO; tínhamos 
a esperança de que a Amazônia fosse o grande 
depósito dt:: terras onde pudéssemos realmente 
alocar recu_rsos para a expansão _de áreas planta
da_s no Brasil e-verificamos, ~mente, que isso 
foi um equívoco. Há limiiações ecológicas no uso 
das terras çb Amazônia, há líinitações agricolas; 
as terras, depois de tirada a cobertura vegetal, 
sofre~ um desgaste_ imec!iato. Há terras agricul
táveis na_Arnazônia, rilaS são poUco significativas 
em_ relação ao tamanho da região. Então, fJZef!lOS 
a grande opçao da agricultura do cerrado: pela 
topografia, pela precipitação pluviométrica, pela 
facilidade que se tem, nessa topografia, de se 
Utilizar a mecaniZação, enfim, por uma série_ de 
razões. Essa estrada incorpora 36 milhões de hec
tares na economia agrícola brasileira. Já está in
corporando_.na_w_ralrnente .. Já temos beneficiadas 
por essa área de influência da ferrovia, cerca de 
quase 6 milhões de toneladas de grãos. Mas essa 
equação estaria falha por um fato importante. 
Realmente, sempre descuidamos do aspecto 
transporte, e hoje estamos pagando preço mini
mo igual em todo o Brasil, mas na verdade, em 
algumas áreas, o .Governo paga o preço mínimo 
ao agriCUltor e gasta, depois, 40% do preço do 
produto para transportar esse produto, porque 
usa o transporte rodoviário. A solução rodoviária 
é muito maJs fácil, o investimento é muito menor 
por qwlômetro, mas, adma de 500 quilómetros, 
a solução barata é a ferrovia, que representa uma 
ecônomia de 70% de. cgmQJJStível. Dependendo 
do perfil da ferrovia;· fica até mais barato. Então, 
esse investimento _abriria uma perspectiva muito 

_ interessante porque estamos perdendo alguns 
mercados intemac!OI"!-ais d~ soja:, em função, exa~ 
tamente, da grande quilometragem de transporte 
rodovíário que a nossa soja p_r9duzida !lq cerrado 
tem que faz~. Ela_ tem que andar por rodoyia 
mais de mil quilômetros para atingir o porto, ou 
o de Vitória, onde existia o estrang~lamento -
que está .sendo eliminado agora - que é o da 
Costa L.a~n:lª-· E~se estrangulamento faz com 
que o sistema de ferrovia, que vai até o litoral 
do Espírito Santo, que podia transportar 20 mi-
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lhões de tonelada_s, baixar para 6 milhões de tone
ladas. O estrangt:lamento ocorre em J3elo Hori
zonte. Isto está sendo eliminado. Mas1 mesmo 
eliminando esse estrangulamento, temos !Jm per~ 
curso de muitos qu~ôrnetros de estradas de roda
gem; ou, se fiZermos opção pelo Porto de Santos, 
a coisa toma-se ainda mais grave. Então, jogaría
mos uma parte dos cereais produzidos nessa área, 
via Carajás, ho Maranhão. Com isso ganharíamos 
cerca de 1.500 quilômetros qe eliminação de 
transporte rodoviário e_ 2 _mil rnilha_s marítimas 
em relação ao mercado internacional, vale dizer, 
os produtos neSS<J região chegariam ao mercado 
internacional 30% mais barato, sem _nenhuma 
discussão. Teriamos um fator competitivo muito 
forte. - -

Além da produçãO de grãos, q-ue já é uma tradi
ção já configurada nessa região, temos um outro 
fator importante: o Brasil está, hoje, exportando 
350 milhões de dólares de celulose d_e fibra curta. 
V. Ex" sabem que a celulose de fibra curta teve 
pouco espaço no mundo porque ela realmente 
tem uma demanda limitada. Com a introd_uçao 
das técnicas de impressão moderna- o Senador 
Pompeu de Sousa está aí, conhece muito bem 
isso - em que se eliminou a necessidade da 
resistência mecânica do papel, que demandava 
o papel de fibra longa, e passamos para a neces
sidade do papel com superficie mais homogênea, 
a celulose de fibra curta, que não há necessidade 
de resistência mecânica, já que a impressão é 
off set. O mercado mundial de fibra curta explo
diu e o Brasil tem condições de ocupar esse mer
cado. De_ importador de papel, o Brasil passou 
a exportador, já com um faturamento de 350 mi
lhões de dólares. Pois bem, podemoS dar um 
pulo nisso e pegar uma fatia de 3 bilhões de 
dólares anuais com a fibra curta. Mas - e a{ 
vem o estrangulamento- nós temos o problema 
das áreas .contíguas, planas, de precipitação plu
Viométrica entre 900 e 1.200 ml., que não-existem 
mais disponíveis, porque elas foram abocanhadas 
por culturas que dão maior r~ndimento, como 
a do eucalipto. _ 

En@.o, podíamos, no eixo dessa ferrovia, e esse 
é o plano que está aposto, ter três complexos 
de produção de celulose, dando um salto signifi~ 
cativo e tendo o Brasil definitivamente dono do 
mercado mundial de papel de fibra curta. E para 
isso há investimentos e motivações intemacio
naJs. Este é um outro aspecto muito interessante. 

Teríamos condições também, nesse f!:ixo~ de 
escolher aqueles produtos que dão condições 
competitivas ao Brasll, especialmente, por exem
plo, o ferro gusa. Podemos produzir, para exporta
ção, mais 4 milhões e 700 mil tonela,Çlas_deferro 
gusa/ano nesse eixo. E o que é maiS importante, 
já estão se transferindo e montando a it)ç:iúsbi.a 
de ferro gusa porque temos lá as matérias.~ primas 
necessárias para isso. Teinos Um minério .de_éllto 
teor, temos o carvão_vegetal disponível, temos 
áre(i para reflorestar, para fazer a reposição flores~ 
tal. Esta é um~ outra equação. 

Ferroliga netn se fala. O Brasil pode produzir 
nesse eixo um ferro_liga com preço de _3_5% do 
ferroliga produzido, por exeinplo, no Japão, por
que os insumos do ferroliga são todos totalmente 
dominados pelo Brasil. Quer dizer, é o carvão 
vegetal, que tem alto teor de carbono ~o, é- a 
eletricidade, que vamos ter em grande quantidade 
nessa região, e é, finalmente,-·o minério. Temos 



2562 Quarta-feira 28 

quartzo à vontade, podemos, então, ocupar defini
tivamente o mercado também de ferroliga no 
mundo. 

Acho esta uma oportunidade muito boa para 
o Brasil. É possível mobilizar os recursos interna
danais, se for o caso, para ajudar na construção 
dessa ferrovia, porque ela tem uma justificativa 
econômtca muito boa, ela responde à alocação 
de recursos numa área que tem sido sacri_ficada 
pelo Estado. Como- disse aqui, é um dado sur
preendente, realmente, que o Governo está gas
tando no Nordeste, ou seja, cada nordestino está 
recebendo um investimento público de 1/3 do 
que recebem os do Centro-sul. O Estado, em 
vez de eliminar o <:l.esnivel regional, o está agra
vando. É uma área que vai ajudar na reforma 
agrária porque tem motivação, está atra~ndo. nor
malmente a população. 

Estamos fazendo. um esforç_o, programamos 
colocar 150 mil famílias no ano passado e 300 
mil famílias na reforma agrária este_ano. Pois bem, 
conseguimos colocar apenas 11 mil famílias. Mas, 
enquanto não se conseguiu fazer isso, natural
mente estamos faz.~_ndo com que, nessas regiões 
apareçam 120 mil novas propriedades por ano. 
Na verdade, está-se dando uma reforma agrária. 
Se o Estado entra(--:--: e a morte do Ministro_Mar
cos Freire foi muito ruim, porque ele encampou 
essa idéia- teremos_ três ângulos de ataque da 
reforma agrária: a reforma agrária propriamente 
dita, nas áreas de tensão_ SQclal. Teremos que 
desapropriar os latifúndi_ps, dividi-los e distribui
los aos bóias-frias, aos posseiros, aos meeiros, 
por um lado, e também teremos que humanizar 
o processo de ocupação dessas novas áreas, di
minuindo as tensões que existem, as mortes, os 
crimes que existem. Essa ferrovia seria um instru
mento importante disso, porque não podemos 
fazer com que essas populações tenham essa 
adversidade de não terem sequer meios de comu
nicação. 

Efetivamente, essa ferrovia tem uma significa
ção muito grande. E podemos dizer mais, que 
não fomos nós que inventamos isSo. Desde o 
Império que se fala nessa ferrovia. Todos os pla
nos ferroviários do Brasil traç_aram essàlêttoVia, 
exatamente com pequenas diferenças em quilô
metros. Elas foram lembradas por André Rebou
ças, em 1870, pelo Plano Bu1hões e por Paulo 
de Frontim. As maiores autoridades brasileiras 
na história das ferrOvias traçaram esse perfil. Ele 
é impositivo porque a nossa economia era _de 
exportação. Então, o que acontecia? Construímos 
as ferrovias comunicando o litoral com o interior, 
sempre no sentido horizontal ao mapa do Brasil. 

Mesmo em Minas Gerais a nossa economia ficou 
estrangulada. Enquanto produzíamos minérios 
nobres- ouro e prata- eles transportavam isto 
em lombo de burro, Qu_ando começamos a des
cobrir minério de JJJiliQr_ valçr~ mas tambéfn de 
maior peso específico, tínhamos de fazer a opção 
que Teófilo Otoni fez: 9 traç:açio da f~ovia da 
Vale do Rio D~e. que acompanha ã serra do 
Mar até conseguir uma brecha para escapar para 
o Oceano Atlàntico. -

Então, todas as nossas estradas de ferro foram 
construídas nesse sentido. Esta estrada agora iria 
Wlir ~ssas pontas. !e~ um sentido de integração 
do sistrema ferroVIário bras~eiro. Esse _é o argu-
mento. - __ 
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Outro dado interessante que acho muito impor
tante: __ ~s potencialidades que eJ<p!oramos em hi
drqelétrlcas praticamente se acabaram rro Centro
Sul. Entendo que agora é a vez do Norte e do 
Nordeste. Ass[m sendo, teremos de jogar, real
mente agora, investimentos exatamente nas hi
droelétrlcas, no rio Tocantins, Cana Brava, Serra 
da Mesa. Peixe, Porto Nacional e Carolina. Essas 
hidrelêticas terão de ser construídas, elas serão 

- C9(1Struídas. Pois bem, essa ferrovia possibilita a 
economia de transporte dos materiais pesados 
necessários a essas contruções, _especialmente 
o aço e o cimento. Teremos lima economia de 
tra_ilSporte- de 1 bilhão de dólares em relaçãO ao 
transporte rodoviário clássico. Quase metade do 
preço desta ferrovia economizaríamos na constru
-Ção dessas hidroelêtricas. Isto é um fator muito 
importante porque só _de consertos e reforço de 
pontes para levar materiais para Tucuruí gasta
mos 35 milhões de dólares, e talvez 300 milhões 
de frete a maior se fosse: o sistema rodoviário. 
Então,_ há uma série de implicações. acho que 
isso c(ev_e_ ser c:;onside.rado porque _ela tem um 
siQI!ifiCad«? mUito grande. A partir daí vemos que 
é __ realmente uma obra de grande significação. 
Ela está cercada de_ myita_ polêmica, em Um mo
mento de escassez. Acho que ela tem de ser discu
tida, pensada, mas acredito que possa também 
dar um exemplo da qual a Vale do Rio Doce já 
é doutora: FizemoS -a Ferrovia Carajás com uma 
economia, em relação ao projeto original, de 1 
bilhão e 200 inilhões de dólares. O projeto feito 
pelos americanos_ e pela própria Vale, na hora 
da implantaÇão econonlizamos esSa quantia dta~ 
da E já estamos vendo que _estamos conseguindo 
economlzarjá antes de começar a ferrovia, melho
rãi:Jdo, assíffi, algumas características do seu pro-
jeto.- . . _ ___ _ . 

_ Era o g_u~_- tinha a dizer. Muito _obrigado, Sr. 
Presidente. 

:--osR. PRESIDENTE (João Menezes)- Comu
n~co aos srs:-senadores que temos aqui, como 
norma, fazer aquele juramento antes do depoi
mento. Mas os ministros não vieram convocados 
aqui -e sim cotwidados. Dai a razão de não terem 
feito juramento-costUmeiro 

Agora passaremos ao perlodo de inquirição, 
de perguntas, e peço apenas aos Srs. Senadores 
que não façam uma interpelação cruzada. Façam 
a pe~gunta, vamos deixar para dar a resposta de
pois. Se qWserem um esclarecimento; voltaremos 
a palavra à pessoa que fez a pergunta a fim de 
que _não fique uma conversa sem se -chegar a 
lugar algum. 

Concedo a palavra ao primeiro orados inscrito, 
_ s~~nador Affó.ns<?Sam~go. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, 
Sr. Ministro: 

_ ...... R.ealr]i~~te -é multo Írnp~rtante a presenÇa do 
Sr:- Ministro na nQssa Comissão porque S. Ext 

.,~m aqui como homem de planejamento, o que 
-já; üiclusivé, demonStrou claramente na sua expo
sição, e é um mineiro. os-mineiros, entre outras 

_ qi.ia1idades políticas, são homeris que, sei, cuidcim 
muito do dinheiro. Essa é uma_ fama dos mineiros: 
"Homens que procuram cuidar bem dos recursos 
financeiros". --

A minha preocupação sempre foi essa, ou seja, 
a sua preocupação extemada, de que realmente 

administrar um país com_ poucos recursos é e;!{a
me de alternativas. 

Quando me coloquei contra a Ferrovia Norte
Sul, evidentemente, não foi contra a obra em si, 
mas pela forma pela qual a obra estava senclo 
inidada. Na minha opinião, completamente fora 
dos trilhos. E, com mais razão ainda, senti-me 
na obrigação, porque estava recém-saído do Mi
nistério dos Transportes e essa obra jamais havia 
sido cogitada durante a minha gestão. 

Aqui, procuramos fazer isto sem qualquer emo
cionalidade porque houve momentos em que se 
colocou essa questão como se fosse quase não 

U1'tlã Ferrovia Norte-Sul, mas um conflito entre 
o Sul e o Norte,· o que não existe, tanto que o 
comportamento que tivemos com relação a esta 
Ferrovia foi exatamente o mesmo çjúe tivemos 
com a Ferrovfa da Produção, no Estãdo do Para
ná, para a qual mandamos uma Comissão de 
seis elementos para estudar exaustivamente a via
bilidade econômica, porque trata-Se ·de prõblema 
de recursos públicos, e temos que cuidar muito 
bem desses recursos. 

Gostaria de fazer apenas algumas observações 
porque, no momento, exerço esta-função de um 
promotor que, às vezes, é desagradável. Mas é 
minha obrigação ressaltar que, quando V. Ext fa
lou que é a única obra do Presidente José Samey, 
entendo que esse problema de grande obra às 
vezes se confunde cQm a de obra grande. Entendo 
que as grandes obras às vezes não são_ maioreS 
obras. Estamos em vias - ~ sei que o Govemo 
tem interesse nisso -- de aprovar o va1e~trans
porte obrigatório, o que, na minha opinião, ê obra 
muito maior do que qualquer ferrovia, pelas reper
cussões sociais que terá. Inclusive, aquele proble
ma de conservação de estradas, citado por V. 
Ex', é um projeto da mais fundamental impor
tância, como anunciamos naquela ocasião e que 
o Presidente anunciou no Congresso da CNTC. 
E folgo saber que isto está continuando, porque 
em nada adianta criar coisas novas se não se 
conserva aquilo que já existe. 

O problema dos percentuais de custos da Fer
rovia Norte--Sul com relação aos orçamentos, 
não me parece ser o problema fundamental. Creio 
que o_ fundamental é, exatamente., ~minar os 
critérios dentro dos quais ela será construída e 
a outra parte que V. EX' expôs, que seriam as 
vantagens da sua construção. 

Eu ·diria mesmo, com relação àquelas aflfiTla
ções de V. Ext em relação a:o Nordeste que tam

- bém tenho esta opinião. Entendo que falta o pla
nejamento integrado porque citam-se. E quando, 
~s vezes, se colocam em clima um pouco impac
tante, que o desenvolvimento da Região Centro
Oeste depende da Ferrovia Norte-Su1, não é ver
dade. O desenvolvimento de uma região depende 
-de uma série de providências, inclusive da infra
estrutura de transportes, que pode ser por ferroVia, 
por rodovia ou hidrovia, tanto que, no Nordeste, 
deve V. EX ter conhecimento disso, temos um 
problema grave porque, há muito tempo, o Banco 
Mundial, para fazer os seus financiamentos para 
a Rede Ferroviária Federal, insiste que sejam de
sativados vários trechos de ferrovias do Nordeste 
sinal de que o fato de fazer a ferrovia não signific~ 
que desenvolveu a região. Até hoje não desati
vamos nenhum trecho e entendo que não se deva 
desativar. Desde que já exista a ferrovia, vamos 
procurar exatamente desenvolver a região para 
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que haja produção para se transportar por aquelas 
ferrovias que já existem. É difícil estar desativando 
ferrovias que já existem no Nordeste e ~r con~
truindo ferrovias para desenvolver outras regiões. 

Assim, é importante que se coloque que nin
guém é dono da verdade, e o nosso objetivo aqui 
é exatamente- e gostei muito da forma da expo
sição de V. Ex', que veio n_urn~ linha multo criterio
sa, muito racional- de ver o que ê melhor para 
o Pais, o que é melhor para os recursos do_ Orça-
mento. _ 

Sabe V. Ex' que houve um problema, que Dada 
tem a ver com as nossas d_enúnclas, que é a 
eventual fraude que teria havid_o_na_concorrênda. 
Realmente, esse é um assunto que está sen~o 
examinado pela comissão .. Não tem nad_a ~ ~er 
com a exposição de V. E;S, mas entendo ser bom 
que se registre que isso deixou a Va1ec com uma 
ímagem ruim. Depois, ao final, quero mostrar um 
proposta que me parece seria razoável. A Va!ec 
está ficando como a Sunam_am: houve época, 
quando assumi o Ministério, que pensamos até 
em mudar o nome da Sun_amam-porque o mome 
fica marcado. Quando se fala em Valec, já se 
começa a pensar naquela concorrência. Tanto 
assím é que-não sei se V. EX tem conhecimento 
disso - quando veio aqui o jornalista Jânio de 
Freitas, eu disse a ele que, V. Ex! tem conheci
mento dísso. Quando veio aqui além dejomaJísta, 
tinha passado a ser um economista, porque, com 
a denúncia que ele fez. a Valec na segunda aber
tura de propostas passou a admitir um desconto 
máximo de 15%, passou_de 10 para 15%. Então, 
como fatalmente, nesse ~po de concorrência de 
preço base, todas as empreiteiras dão o des.<:onto 
máximo, já economiz_amos com denúncia dele 
5% do valor da obra. No caso dos_ 2 milhõe:s 
e 400, teríamos__ economiz~do 120 milhões de 
dólare$. Então, foi boa a denúncia para o contri
buinte e também para as verves de V. Ex' 

O problema de viabilidade, temos dlscutido 
muito, porque o Geipot, que é um órgão de plane
jamento-é um órgão, a rigor, até mai_s __ vincuJado 
com a Secretaria de Planejamento -e V. Ex' do 
que o_ próprio Ministério dos Transportes- dei
xou aqui, na exposição feita pelo seu Presidente, 
o Cel. Stanley Fprte; bem claro, ·citando inclusive 
esse estudo do Prodíat, que havia uma outra op
ção, inclusive aqui considerada tecnicamente 
económica, que seria a opção de usar a forma 
hidroviária para. se desenvolver da mesma forma 
a região e para transportar, e que_ a decisão foi 
polftica de fazer a ferrovia. Só que, no equilíbrio 
que existe aqui entre as duas opçõ~s, o Geipot 
considerou o custo da ferrovia totaJ em 1 bil_hão 
e 400 milhões d~_ dólareª-, quandç eta e~va Pre
vista para CLlsta:r 2 blfhões e 400 milhões de dóla
res, então, no caso, se fosse coos_iderado o custo 
de __ 2_ bilhões e 400 milhões seriam evidentes as 
vantagens de fazer a _b1árovia_. Ficamps ~rppre 
com essa dúvida, se não seria mais interess~nte 
para o País se oplai' por Uma._ solução hidroviárià, 
até porque, em matéria de economia de combus
tível, que foi citada por V. Ex', na hidrovia se econo
miza muito mais do que na ferrovia, 

O problema de disponibilidade financeira que 
V. f:Xl' citou, eu queria Saber de V. Ex' - isso 
é urna pergunta que faço para resposta - onde 
está aquela hipótese da tal firma alemã que o 
Presidente da República citou para a opinião pú
blica brasileira e nunca se falou nesse assunto. 
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O Brasil é _um Pais sul generls. Pelo menos deve
ria se_ dizer que aquilo foi um engano_ou não 

_ !oi, ___ el_a_ v_Z!i financiar_ mesmo, alguma coisa tem 
'l!Je ser fetta eln _ relã.Çao àqt.ietâ pfóp~i:à da De 
Consult. E, como V, EX' inclusive citou e confir
mou mais uma vez, as grandes vantagens vão 
acabar saindo me.Smo cot:no- cor~_dQr de ~xporta
çãÕ, e hoje tenhO a_c_onviCção de.que as ferrovias 

_rentáveis mesmo são àquelãs que pOdem trans
portar alta densidade de ca_r_gas.- IsSo acontece 
quando são corredores_ de expo_rtação. 

A miriha sugestão a V. ~. que sei que está 
interessado ~m_-d~ a melhor _solução nesse pro
Cesso ~~a d~ que não serlâ:.:.inelhài eliminar a 

-~V~ec des~e, pfOcéSSO_ tOd.Q, que, nle pàreCe, ilão 
tem mais o_ que -fãzer, _e- deixar ·que esse con:e_aor 
de Carajás $e"ja ampliado pela Vale do Rio Doce, 
se_~te~ necesSidade _de desenvoiY,er m_ais é!~
gião e se _ _ç9n_struit m~is produtos agrícolas pãfa 
fazer o famoso transporte combinado de cargas 
que a Vale defende tantO, porque barateia miné-o 
.rios e produtos agrícoJas? Não _seria mell)pr aque-. 
fi-tre<;ho do Norte ser -~ntregue à Vale do Rio 

_Doce e_es:t,a ir_ f~endo, gradualmente, na_ medida 
_que achar _cç:mvenier:rte -:--:_isSo ~ .outr;a .~r~ta 
que faço 7 se em tomo_ da ferrovia àe ÇaraJáS 
já se desenvolveu alguma coisa em ·matériã de 
projeto _agrícola para ·começar -a f~er esse tra_ns
~rte combinado? E aqui, no ~ui,_ poderia _ser 

-feito peta Rede F~frpViá[ia Fede_ra1 qu_e_ ~-quem 
opera toda essa r!!gião de cá, <11:Je seria O;_Corredor 
para o portO_-:cle Vitória. . . . - -

Fico satisfeito, V. Ex'- ilje- dá Oportunidade de, 
fora_ das emoções, dar oPiniões de- como essa 
.coisª poderi_a ser colocada _de in1:U)eira r:n_ais con
veniente para 0 Erârió; por(Jue nosSa- intenção 
é_ só esta, defender o dinheiro do contribuinte, 
4 Ue é. a nos-sa -runção-aqüi, v. ~ foi_ parlamentar 
_tantos .ario;s_ ~--~be Que· ê ho~sa _ funÇão_:__como 
Senaçl.Qres. · ·· · -· · 

~~o SR. PRESIDEI'!TE (João Menezes)- V. Ex' 
tem a palavra para responder duas ou três pergun
tas. Não sei $e V. E.xt anotou. 

O SR. MINISTRO ANfBAL TEIXEIRA- Em prt
meiro lugar quero agradecer as palavras gene
rosas do Senador, com o qualjá_ tive o prazer 
de trabalhar em outras oportunidades. 

A primeira questão é o problema hidrovia ver
. sus ferrovia, realmente, em tennos de custos de 
tonelagernlquilômetro, a hidrovia ganharia. Tería
mos aí alternativa do To<:.antins e do Araguaia. 
A do Tocantins teria alguns problemas. Vamos 
jogar nesse rio uma série de hidrOelétrfcas, cerca 

-. .de.5-.hidroelétricas. Há sempre um conflito entre 
a água a ser turbinada e a água para fonnar a 
lâmina d'água de navegação. Então, realmente, 
isso teria que ser pensado. Eu vi uma estimativa 
de um investimento de 1 bilhão e 300 milhões 
de dólares para fazer essa compatibilização, indu

- sive.com.as eclusas. É um-problema a ser pensa~ 
do. Não há uma tradição grande ainda do sistema 
hidrovlário. Esse conflito sentimos bem no Rio 
_São.FranG[sco, quando temos um__pf9blema de 
navegação. Embora tenha_ sido planejada Três 
Marias, a fim de garantir uma lâmina d'água para 
·a MVegação do São Francisco, freqUentemente, 
especialmente em determinad~;~ época do ano, 
o.co_IJ:e_ _esse. conflito entre ~ r 'JSSibiliqad.e çle te:r 
essa lilmina- d'água ideal para a navegação e a 
água a s_er turbina,da __ n~ usi~ de_ T~s Marias. 

_ Então, este problema existe e, no caso mais grave, 
o percurso mais próximo seria o do Araguaia. 
Ma$ os e,studos hiçlrológic_os do Araguaia revelam 
que essa lâmina d'água, em períodos muito gran
des do ano, mais _de 4 meses~ ~ de apenas __ 70 
cm. Terfamos, então, realmente um estrangula
rr,~errtq muito_ grande, teríamos que fazer obras 
de arte muito gi'andes e aí passaria dos 4 bilhões 
de dólares. Embora a idéia natural que se tenha, 
realmente, seja: por que não optar agora por urna 
hid,rpvia? Acho_ que a ferrovia compl~menta, ela 
~i~r uma parte hidroviária grande na Bacia Ama~ 
zônic_a conectada a esta ferrovia, seria uma modu
laçáo" de tranSporte. Esta, a expltcação que en
_contro. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Permite V. Ex' 
um aparte? 

~ ~n SR. MII'IISlRO AN[BAL TEIXEIRA - Pois 
não. 

O SR. AFFONSO CAMARGO-Esse problema 
da hifiorvia_ tem sido_ urna polêmica grande aqui 
na CõfniSSão, infelizmente houve uma dificuldade 
de agendar um momento para a EngerlhWla Ron
do!), que é a mais conhecida_, tilais tradicional, 
mais especialista em hidrovias. E1a tem aqui um 
estudo que vou passar às mãos de V. Ex', porque 
acho muito Importante V. Ex~ ler esse trabalho, 
que é sobre todo esse processo da hidrovia To
cantins-Araguaia, porque,segUriâo -a~~dedara .. 
ções..que constam aqui, ela escreve e assina, as 
dificuldades nãQ._ ~xistern dessa forma. Passarei 
aV.Ex' "~ 

O SR. MINISTRO ANIBAL TEIXEIRA - Com 
muito prazer eu aceito. 

~ Q SR. PRESIDENTE (João Mene,es)- Çonti-
nua v. Ex' com a palavr_a. -

- O SR. MIN!SlRO ANfBAL TEIXEIRA - Pare
ce-me que aquele oferecimento da empresa da 
Alemanha para financiar fou um engano. Nunca 
consegui chegar, realmente, a não_ ser pelos jor
nais, ao nome dessa empresa. 

Ó"que achO, em termos internacionaiS; e ·aí 
entra uma série de variáveis, no caso, por exem
plo, da transfõrinação de p"arte da dívida em capi
tal de risco, poderíamos motivar empresas ligadas 
diretamente ao interesse do frete. Acho que aí 
estaria o _ _grande ramal. Na me9ida em que n6s 
·vamos produzir 4 mil_h_õe_s e:·7oo mll toneladas 
de guza, vamos produzir 1 milhão e 700 mil tone-

- la<f<iS de ferroligas, nós podemos ter ~li I,.U11as 
4 ou 5 mini-steel da ordem de 300 mil toneladas 

- Cada wria, nós vamos ter ali possibilidad_e _de 
transportar o chlp ou a própria celulose,. ou a 
pasta mecânica. Podemos ~ntra~: asspciadamente 
a isso, Inclusive, pedi a uma pessoa que é especia
lista em transPortes de massas para. empraça
mE:Oto de madeiras com o :fi.m de processarn~nto 
de ç:elulose que examinc;tSse uma hipótese que 
eu achei interessante, que jogássemos 3 módulos 
de produção de celulose no eixo dessa_ estrada, 
utilizándo_o próprio eixo da estrada c:omo elemeo
!o,de empraçamento, nós teríamos urna redução 
no custo do_ eropraçainento mUítO Significativo. 
Mas ~sso é uma hipótese. Ai nós poder_iamos moti
_yar as indústrias de celulose que ã1i iriam se insta
lar a entrarem como sócias na (erroyia, já que 
dida u~a -~a 300 quilômetros de_estradas pa
ra fins de errij)i'açamento de madeira. O problema 
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seria rea1rnente compatibilizar isso, o que hoje 
é plenamente possível, com o sistema de contrQle 
eletrônko de tráfego, compatibilizar com o siste-
m21 normal de funcionamento da ferr6via. Essa 
seria uma hipótese. _ 

A outra seria realmente a asso dação com capi
tais que tivessem interesse em parte do equipa
mento, quer cUzer, é uma modalidade de atrair 
realmente isso. Encontrar -urn~i empresa Que as
sumlsse sozinha a responsabilidade, eu não acho 
fácil, tendo em vista a longa duração e maturid""de 
do empreendimento, porque o empreendiffiento 
não nasce numa área que já tenha a ofer@. de 
transporte necessária para crlar uma res-pOsta a 
curto prazo para o investimento em tennos de 
oferta de carga. Então, acho que teriamos real
mente que buscar urna associação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Quando o Pre· 
sidente anunciou que a empresa alemã iria cons
truir com os seus recursos e, depois de 30 anos 
devolveria o patrimônio ao Brasil, achei um exce-
lente negócio. Mas não apareceu a e_mpresa. 

O SR. MINISTRO ANfBAL TEIXEIRA - Pode
mos chegar a uma outra equação, talvez dividindo 
um pouco disso com 5 ou 6 empresas, uma da 
área de celulose, outra da área da aciaria. Aí, sim. 
.Mas acho que esse globa1 foi, realmente, um enga
no. A empresa - parece - era mais de consul
toria do que de investimentos. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Sr. Mi
nistro, aproveito a oportunidade para informar a 
V. Ex" que a Comissão tem uma carta que essa 
empresa, a DE CONSULT, enviou propondo vá
rias modalidades de participar na ferrovia, está 
nos arquivos da Comissão. 

Sr.Ministro, V. Ex" continua, agora, coma última 
pergunta para responder. 

O SR. MINIS1RO AN[8AL TEIXEIRA - Acho 
que a última pergunta é mais uma contribuição. 
Achei lógico estender, fazer com -que o processo 
de construção fosse entregue à Rede Ferroviária, 
na parte suL e a parte norte à própria Vale do 
Rio Doce, que já se mostrou muito competente 
para gerenclar implantação de estradas de ferro, 
inclusive com o exemplo que dei de economia 
de mais de um milhão de dólares na implantação 
da Ferrovia Carajás. 

Agradeço e, depois, gostaria de ter esse traba
lho. Ele é multo importante. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - _Conti
nuando, temos, agora, o Senador Leopoldo Peres, 
que terá o prazo costumeiro para fazer as suas 
perguntas. 

O SR. LEOPOLDO PERES -Sr. Ministro, ini
ciabnente, quero cumprimentá-lo porque, pela 
primeira vez, vejo .um MfnJstro de Estado nào per
tencente ao Nordeste vir aO Senado Federal Ql.l 

a uma de suaS Comissões e confessãr, trari(Ji1i18-
menté, que o Governo Federal - e _não estou 
dizendo este Governo -,_ investe três cruzados 
no Centr~uJ. contra um cruzado no Norte-Nor
deste. Isto é mais do que uma constatação; é 
apenas um escândalo. Escândalo contra o qual 
sinto que V. Ex' também se rebela, como todos 
nós, brasileiros que somos, mesmo os do Sul, 
que têm consdên!=ia da necessidade da unidade 
nacional e que também se rebelam contra .esse 
tipo de discriminação, contra a qual faço mais 
uma vez o meu protesto. 
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Em seQU:rido lugar, Sr. Mirnstro, quero dizer a 
V. _EX!_]fUe Se confunde muitQ.. no Brasil, ferrovia 
defiCitária com ferrovia ãntieconômica. Pessoal
mente, considero --gue a Ferrovia Norte·:Sul será 
~onomlcament_e~_yiável,_ quer no Sentido da sua 
Construção, quer no sentido do seu uso, do seu 
emprego para o desenvolvimento da economia 
do c.errado. Mas gostaria que V. Ex' me dissesse 

-mais ai_rida, sé não seria possível, no futuro, aco
plar·se a construção da Ferrovia Norte-Sul e, mais 
tarde, complementá-Ia com o sistema hldroviário 
do Sistenia Araguaia-T ocantins. 

EffiJt;}rceifQ.luga~. Sr. Ministro; gostaria de sab~r 
se eSta previsto, no desenvolvimento do Sistema 
Siderúrgico de Carajá.!;i, o aproveitamento do gás 
de urucum, no Estado do Amazonas. para a pro
duÇão dO ferro esponja, tão necessário à econo
mia nacional. 

OSR. PRESIDENTE (João Menezes)-,--- V. Ex' 
tem a palavra, Sr. Ministro. 

O S~ISTRO ANfBAL TEIXEIRA -Queria, 
--em-pfii'neíro lugar, agradecer a referência a essa 

constatação e dizer que, reabnente, ela está inse
rida, inclusive, no Programa do Governo, como 
Uimf ó:mstatação a frio. Pegou-se todo o investi
mentO-leitO. Ele deriva, como disse no íniç:io exata· 
mente aessa colocação de s6 fazermos o investi
mento em função da demanda existente. Assim, 
numa economia de mercado, não cabe, realmen
te, a pbs1çâo de o Estado alocar recursos. 

o·sR. LEOPOLDO i'ERES- 0 Ministério do 
Plahejaffiento poderia nos informar com quanto 
a União concorreu para a construção do metrô 
de São Paulo e -do Rio de Janeiro? Gostaria que 
V. ~ mandasse, oportunamente, essa informa
çào. 
--0 SR. MINISTRO ANIBAL TEIXEIRA - Vou 
mand~_r essas informações. São investimentos atê 
muitO questionados. A títuJo de ilustração - eu 
ainda era Deputado, aqui --alguém me passou 
um dado dizendo que, se desse um Volks para 
cada passageiro, teria_flcado mais barato. É claro 
que essa é uma comparação, porque não teria 
espaço de os Volks transitarem. O metrô não é 

- uma solução apenas de custo. 
Esse problema de integração do sistema de 

transporte, sua moduJação é fundamental. Acho 
que é uma boa oportunidade de se integrar o 
sistema hidroviárlO da Amazônia com um sistema 
desse eixo ferroviáriO. Vou me aprofundar nisso, 

- começatldo, inclusive, lendo esse traba1ho que 
O Senador Affonso Camargo nos vai encaminhar. 
--o Problema do gás também é muito impor
tante. No estudo que fiz sobre as opções de trans
porte, atelação quilômetro-consumo de combus
tível, rea1mente o sistema de transporte por gaso-
duto ê o mais baratO que existe; os números são 
assim: 47 o rodoviádo; 21 o ferroviário; 16 tudro
viário; e 4 o sistema de gasoduto. Realmente, essa 
ê orna pesp-e--etiva mUito boa. 

O SR. PRESIDEN1E (João Menezes) - Conti
nuando, temos agora o Senador Pompeu de SouM 
sa, a quem dou a pa1avra. 

O SR' POMPECJ DE SOOSA -, Sr. Ministro, 
eu, tal comO o ffieu e·minente Colega Sena-dor 
Leopoldo Peres, quero congratular-me com V. Ex" 
não apenas por essa "guerra de secessão Norte-
SuJ" que se está travando aqui, tenho um sulista 
à minha direita e um nOrtista à nlinha esquerda, 
não pattlcipo muitO diretamente da QUerra, mas 
a Bancada do meu Estado de origem me consi-

dera como o quarto Senador do C~ará. Te:nh_o 
grande interesse, realmente, no desenvolvimento 
econômico da região nordestina, que é ·a gTáiide 
vitima da evolução histórico-econômicá. deste 
Pais. Mas, CjUero congratular-ri1t:i- Com -v. Ex-- peJa 
darezn-da sua, exposição, pela racionalidade, pela 
competência, pelo conhecimento e, sobretudo, 
porque V. ~nos trouxe a visão do planejamento, 
a-Visão global e globalizante dada em termos. de 
uma integração planificadora e isso nos deixa bas
tante satisfeitos, embora não nos deixe Propria
mente tão tranqüilos como satisfeitos em função 
de um problema muito grave e também d.P c;om
portamento histórico-político Brasileiro, que é _a 
descontinuidade que afeta mortalmente o nosso 
desenvolvimento·, a descontinuidade daS políticas 
governamentais e, V. Ex' nos deu_ UJ!1 exemplo 
mais do que trágico, criminoso, que é o da Ferro
via do-Aço. Não que a Ferrovia do Aço, em si, 
seja criminosa, mas a maneira como não foi exe
cutada com excesso de meios. _É uma-çoisa esp 
pantosa, uma coisa criminosa, que o Senador 
Leopoldo Peres nos disse, e ninguém vai para 
a cadela. 

Mas, rea1mente, o problema é essa desconti
nuidade, que· tenho muita esperança de cjlie ·se 
resolva, quando implantarmos neste País o siste· 
ma de Governo qtie aavogo- para ele, que é o 
parlamentarismo, porque, ao contrárlo do que 
possa parecer â prirrielra vista, o -que dá continui
dade ao trabalho de governo, à obra de governo, 
é menos o homem de governo que a máquina 
de governo; e, ao contrário do que se possa supor 
de que o parlamentarismo cria a descontinuidade, 
ele _cria_ a continuidade, põrque mantém qUadros 
permanentes, e os quadros permanentes é que 
são os instrumentos de ação da política governa
mental e essa permanência assegura a continui
dade. Daí eu estar tão ansioso, afmal de contas 
sou parlamentarista há muitos anos, Sr. Ministro. 
Estou aos 71 anos de idade, estou com pouco 
tempo para sobreviver, calculo que não tenha ou· 
tro tanto de vida c;Iaqui por diant_e do que já tive 
até hoje. Me interesso por-e-sses prõblemas desde 
os 14 anos. Então, houve um breve equivoco su

-postamente parlamentarista, quer dizer, ao qual 
eu seiVi inclusive àquele equívoco, mas ar a ansie
dade com que vejo realmente esse problema. 

Outr~' coisa que vi cOm muita_sa@fação foi 
que V. Ex', mais uma vez, dentro daquilo que 
eu lhe, fa1ei, a visão do planificador, que é o ho-
mem do planejamento. V. Ex'i'- nós que somos 
colonizados, inclusive _ljngüisticamente, vamos 
usar - é the right man ln the right plac:e, 
é o homem do planejamento no Planejamento. 

Talvez tivesse havido um pouco dessa visão 
_na_ exposição do Governador de Goiás, o nosso 
querido amigo Henrique SantiJio. Mas V. Ex" trOuxe 
de maneira mais completa a visão da integração 
econômi<;a, globalizante, assina1ando a vocação 
ao mesmo tempo mineral, agrícola e arbórea que 
essa Ferrovia pode integrar, através da celulose 
de fibra curta. 

Deixa-me muito satisfeito verificar nessa altura 
- V. Ex" nos dá a informaç-ão que -eU cOnfesso 
que não conhecia tão de perto quanto V. EX' -
de que o Brasil passou de importador a exportador 
de papel e isso me deixa reabnente muito feliz, 
porclue eu me lemPfo das ri'linh~ angústias quan
do dirigia o Dlárlo Carioca e vivia na aflição 
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de T. Jane r. A T. Jane r era para nós não o próprio 
papa, mas o papa e o demónio ao me_s_rno tem
po ... 

Sr. Ministro, o que me toma rilats motivado 
em relação à sua exposição é um aspecto qae 
V. EX' não falou, explicitamente, mas que ficou 
implícito na sua exposição, que é o problema 
da integração demográfica neste País. Constitui. 
hoje, quase que uma d~!i minh.as obsessõel? esse 
fenômeno. Estamos gritando e gritarido ardorosa
mente, gritando estridentemente pela reforma 
agráda. Este Pais não pode ma[s continuar no 
regime das sesmarias. Ele foi colonizado como 
sesmaria e até hoje o latifúndio é um pouco- a 
sesmaria, é uma remanescência da sesmarta. 
Mas, por outro lado, também não se pode depo
sitar toda a esperança num minifúndio que talvez 
seja mais antieconômico do que o próprio latifún
dio, às vezes, nem sempre o é. V. Ex' também 
acentuou, no caso do Paraná, que, de fronteira 
agrícola para onde havia o afluxo demográfico 
de várias regiões do País, passou a dar refluxo. 
dessas populações migrantes. Essas populações 
migrantes, Sr. Ministro, afligem-me muito, porque 
são pobres populações desamparadas. ESte País 
tem uma tradição de tratá-las _ço_rno- gado e não 
como seres humanos. Isso me aflige profunda
mente, porque eu sou um homem altamente mo
tivado_ na crença da igua1dade das criaturas huma
nas. Rea1mente, aflige-me profundamente, quan
do vejo criaturas humanO$ viverem em condições 
subumanas e, sobretudo, serem tratadas em con
dições_ subumanas. É uma indignificação da con
dição humana esses se-gmentos_ populacionais 
tão amplos serem tratados não como povo, mas 
como gado. Isso me aflinge profundamente. Este 
País é um dos pafses mals injustos do mundo 
com o seu próprio povo, onde os ricos são mais 
ricos do que os dos países ricos e oode os pobres 
são mais pobres do que os dos países pobres, 
com todos esses desequilíbrios daí resultantes. 
Mas a ocupação demográfica deste País, Sr. Minis
tro, é um assunto que me está afligindo c-omo 
wna verdadeira idéia ftxa. Defendo que nós preci
samos não só da reforma agrária urgentíssima. 

Aproveito esta oportunidãde parã registrar o 
profundo abalo que me causou, como amigo e 
como brasileiro, a morte do nosso inesquecível 
companheiro Marcos Freire,Preds_amos ao rries
mo tempo e simultaneamente de uma reforma 
urbana, porque essas populações que foram des
locads pelas misérias dos campos e pela angústia 
dos sem-terra, pela inviabilidade vital dos sem
terra, que afluíram para as cidades e se transfor
maram no lúmen das cidades, com todos os pro
blemas económicos, humanos e até de seguran
ça, essas populações não podem, pura e simples
mente ser enxotadas. É preciso que as cidades 
tenham um mínimo de condição humana para, 
de certa fonna, procurar obrigá-las e incorporá-las 
à força de trabalho, é fundamental. Mas, acima 
de tudo, Sr. Ministro, me parece que é funda
mental, que é fundamenta1í_s_sim-o um planeja
mento global da ocupação demográfica do terri
tório Nacional, que é um território inteiramente 
desequilíbrado, um desequilíbrio total entre re
giões superpovoadas, as mais superpovoadas no 
mundo, e ao mesmo tempo regiões imensas e 
desérticas. Parece-me que a exposição de V. ~. 
referente à ação económica __ da Ferrovia Norte
Sul, poderá ser um instrumento daquilo que eu 

sustento. Precisaríamos criar instrumentos e pro
cessos üe implantação e estimulo ao desenvol
vimento_ das pequenas comunidades, desenvol
ve_ndo-as, transformando-as e até criando-as co
mo cidades de pequeno e médio porte, em tomo 
das quaiS -se j:frocessasse uma ocupação demo
gráfica, porque seria, ao mesmo tempo, mâo-de
óbra prodUtora e clientela consumidora d_a _produ
çâo_dos campos adjacentes, com o mínimo de 
transporte~-de deslocamento, da riqueza produ
zida e consumida localmente, isso já representaria 
Um_ alto lucro económico. 

O SR PRESIDENTE (João Menezes) --;-,V. EX' 
tem 3 minutos para concluir a sua brilhante ewo
sição. 

b SR POMPEU DE SOUSA - Não precisarei 
nem disso. Apenas gostaria de saber do Sr. Minis
tro, qUe e lhe right man on the r:lght place, 
o planejador no Planejamento. S. Ex' me desper-

. tou - o· que talvez nãO fosse difícil porque, como 
-já disse, é uma obsessão --para essa visãO do 

problema. Mas, Sr. Ministro, gostaria de saber se 
-V. EX-, no seu Ministério, já tem pelo menos um 
embrião 9e preocupação, já não digo de planeja
rnento, mas Para criar, implantar um mínimo de 
começo de planificação da ocupação demográ

. fica deste País, que me parece ser o maior proble
ma brasileiro. Muito obri_.sado. 

O SR. MINISTRO ANi!lAL TEIXEIRA - Agra
. deço as palavras generosas do Senador Pombeu 
de Sousa, que é um amigo da tantas lutas, e 
digo que, efetivamente,. é claro que não se pode 
ampliar isto aqui, mas o problema da história, 
da ocupação brasileira e dos movimentos migra-

. tórios sempre preocupou, inclusive publicamos, 
já há cerca de 15 anos_, um livio sobre migrações 
internas no Brasil. Vou encaminhar um exemplar 
a V. Ex', pois ainda tenho. Esse problema da mi
gração é um problema que preocupa muito, por
que eJa se dá realmente, no caso do Nordeste, 
por uma questão de determinismo da seca. A 
população se desloca da região exatamente por
que não tem condições de sobrevivência. Existem 
outras migrações que ocorreram realmente em 
busca de terras mais produtivas, o que cara.cte
rizou realmente a ocupação do território paulista 
e. depois, do norte de todo o Paraná. Hoje, encon
tramos, realmente, dentro desta dinâmica de J1o
pulação·,-·uma oportunidade muito boa, não a 
exemplo do que aconteceu com a marcha da 
borracha, que era uma preocupação desde aquela 
época, quando ocorreu a secade57_e58. Temos 
uma pesqulsa em Fortaleza na hospedaria Getúlio 
Vargas, para verificar a motivação dos migrantes; 
todos queriam sair da região ·de seca para onde 
eles queriam ir. Nós tínhamos interesse de levá-Jos 
pai'a o Paraná, onde havia muita oportunidade 
de mão-de-obra para a cafeicultura; para Brasília, 
na construção civil, onde, efetivamente, era neces
sário; para o Maranhão, no vale do Mearim, pois 
quem desenvolveu o Maranhão foi aquela popu
lação que se deslocou-do Nordeste para o vale 
do Mearim e muitos que vieram para a Amazônia. 
A pesquisa releva, assutadoramente, se não me_ 
engano, cerca de 55% que foram para a Amazô

- nia. E o Presidente Juscelino Kubitschek se preo
cupOu, diZehâq para se tomar muito cuidado, por
que conhecia e tinha lido um livro, na Ewopa, 
sobre a marcha da borracha; e isso o impres
sionou muito: "Temos que olhar isso com muito 
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cuidado ... dizia. Fui realmente à Amaz~nia, acaba
rTIOS -encaminha:rido cifgllns migrantes-pcira __ Sãntã.-
rém~ para lugares onde havia alguma -POssiiiili~ 
dade de _colocação. Criamos; inclusive, o núcleo 
colonial de Guainá, que hoje é _um grande !=entro 
produtivo, mas-com muita cautela, porque a Ama
zônia é realmente um desafio, não é uma corsa 
fácil, não é uma _coisa equacionada a curto p[azo~ 
É uma preocuf?ação muito grande. 

(Intervenção int~udível) 

O SR. MINISTRO ANfBAL TEIXEIRA - Real
riierite, é imPreSsionante. 

Então, acho que esse_, é: um_terJ!a .i!llportante 
e o Bràsil é uin 'Pals tão formidável que a migraÇão 
está se dando naturalmente_. Essa migração que 
estâ indo para esse eixo, para Goiás, para o Mara
nhão, para _o Pará, para o Acre, para Rondônia, 
é uma migração até _um poUco diferente da nor
destina; são migrantes que levam, por exemplo, 
o fracionamento da propriedade, o .direito de su
cessão. No Paraná, por exemplo,- ocorre muito, 
a propiledãde se toma pequena para a família, 
mas a família tem a tradição agrícola. Então, o 
migrante é priYllegiado, porque altamente qualifi
cado. Às vezes a famí1ia cheg_a ~ _ çqnclusão de 
que não há terra para todos, então, faz-se uma 
espécie de caixa - entrevistei já dêzenas e deze
nas desse tipo de migrante - e ele, então, leva· 
um pouco de dinheiro, às ~e~_y_m tratar usado 
ou dinheiro para comprar a terra. Acho que temos 
um Brasil com um pouco de bom s;enso, sem 
esse propósito de planejamento centralizado, e 
temos condições de fazer isso. . _ 

Outr.tJs nações fizeram isso na atualidade; o 
Kruchev fez, quando sentiu que era inelástica a 
produção agrícola russa, pelas limitações c~má
ticas, resolveu ocupaf as chamadas terras virgens, 
e Já também fez um eixo viário, uma ferrovia e 
fez um movimento de ocupações dessas áreas. 
A m2srna coiSa acontecey no Cariadá, nos E.sta-
dos Unidos, há mais tempo na Austrália, inclusive 
há um artigo muito bom na revista SeJeções 
deste mês - é cj.e mau_ gosto-citar a Seleções 
como fonte, mas é uma leitura leve e agradável 
..-.-.. que é o chamado trem do chá e çlo açúcar, 
já que as populações localizadas à margem da
quela_estrada de ferro esperavam esse trem ansio
samente,-porQue ele levava desde água potável 
até um cinemazinho pafà a população. AchoAqúe 
se p-ode fazer realmente_dessa ferrovia uma forma 
de ordenamento e de humanização desta ocu
pação. 

O SR. PRESIDENTE (João Me~e2;es) ~ Conti
nuando, vamos ouvii- agora, pelo tempo regula
mentar, o nosso eminente Senador Ruy Bacelar, 
a qu~m dou a palavra. 

O SR. RUY BACELAR - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, eminente Ministro: 

Assisti e presenciei o esforço de V. ~ d_ef~n
dendo a construção dessa ferrovia e V. EX~' está 
na obrigação de aSsim proceder e de assim fazer, 
como Ministro dó Presidente da República. Entre
tanto, após a sua exposição; ao invés de me con
vencer da necessidade e da oportunidade da obra, 
ela fez com que considerasse mais inoportuna 
a sua impantação no momento. Acredito que da
qui a dez, vinte, trinta anos ela seja oportuna, mas, 
no momento, outras obras mais importantes ex[s.. 
tem no Brasil. 
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Antes de maís nada, quero dizer a V. Ex• que 
ferrovia não pode ser um projeto independente, 
mas, sobretudo, complementar de um programa 
de desenvolWne:nto regional; nessa hipótese, a 
ferrovia deverá ser a resposta do desenvoMmento, 
isso, no momento atual, no mundo atual que esta
mos vivendo. A ferrovia deverá ser a resposta do 
deserwolvimento regional e não o vetar indutivo 
desse desenvolvimento. 

Outrora, há cem~ -cinqüenta a-nOs, a ferrovia foi 
uma modalidade de transporte, de integração 

e de desenvolvimento. Mas, hoje, não o é mms. 
Se no Brasil houvesse uma legislação respo

sável e séria, como ocorre em outros países de
senvolvidos, onde a repartição modal atribui a 
cada transporte a sua fatia ótima, não se pensaria, 
no momento, em implantar a Ferrovia Norte
Sul No momento, não digo que, daqui a20 anos, 
a depender do desenvolvimento, de um desenvol
vimento integrado, tome-se necessária. 

Mas, como comecei a_ minha fala dizendo qu_e 
V. Ex', ao invés de me convenc.er c!a.necessidade, 
fez com que me convencesse mais da inoportu
nidade; V. Ex' fala do esforço do GoverÍlo em 
recuperar 25.000 Km de rodovias; e o setor rodo
viário está gritando porque, no ano passado, pare
ce-me que se falava em 5.000 e só _conseguiu 
recuperar 3.000. Este__ano, também falava-se em 
5.000, mas não sei se chega a 3.ooo:_Então, há 
necessidade de recursos para isso. E iSSO é de 
um valor intrínseco multo grande, porque isso 
é preservar o património, o dinheiro do povo brasi
leiro já gasto nessas obras fundamentais..,_. Hoje 
se transporta, através das rodovias, 75% de nos
sas cargas, sendo que o restante, 25% , fica para 
quê? Para hidrovias, transporte marítimo, ferrovia, 
transporte aéreo _e outras modalidades. 

Então, vê V. Ex' como é fund:~:mental o trans
porte rodoviádo e o .. desC'ª-80 em que o Governo 
está deixando essas rodovias. 

Alega V. Ext, também que essa obra é neces
sária por causa do problema regional e por uma 
compensação de investimentos feitos no Centro
Sul, em detrimento dos que o Governo realiza 
ou aloca para as regiões Nordeste, Centro-Oeste 
e Norte do País. Neste ponto concordo plena
mente com V. EX'. Acho que o Governo tem que 
alocar, urgentemente, mais recursos para o Nor
deste, para evitar essa diferença brutal que existe 
entre um Brasil pobre e um Brasil rico. Concordo 
plenamente. 

Falou V. Ext também, da necessidade de incor
porar uma área grande, potencialmente rica, de 
36 milhões de hectares de cerrado, onde s_e pro
duz, se não me falha a memória, 4 milhões de 
toneladas e onde já existe uma rodovia, ligando 
Brasília a Belém, rodovia, pelo que me consta, 
que f!áO está, ainda, em plena carga, continua 
ociosa. E essa rodovia fez o grande papel de inte
gração e desenvoMmento dessa região. Alegam 
que, na época da sua construção, todos diziam: 
"É a estrada da onça". T ado mundo liquidou, 
anarquizou. Mas essa rodovia foi construída aos 
poucos: primeiro, o caminhão do serviço; depois, 
a terraplenagem e, finalmente, já recentemente, 
o asfalto. Essa estrada fez o papael de integração 
e desenvolvimento da região. Além dela, V. Ext 
encontra o rio Tocantins. Acredito que, no futuro, 
alguns trechos da ferrovia sejam necessários para 
somar ferrovia mais hidrovia e mais rodovia. Quer 
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dizer, um sistel"'(l.a integral, um sistema modal iat.e
grado. Isso será necessário, . 

Mas, hoje, empregar Cz$ 2.400.000.000,00 
(dois bilhões e quatrocentos milhões) só na estru

-tura, nem no material roda_nte está-se falando ain
da, pra jogar nessa ferrovia, onde só Se Produz 
de 4 a 5 milhões de toneladas, acho uma aberra
ção, umil heresia. Além do mais, V. Ext aborda, 
çria, c_ita outros quesitos de convencimento é o 
de__ que poderá encuitar a distância em 1.500 km, 
hoje transportado por rodovia_ e do Porto de ltaqui 
p~fa o resto do mundo~ ser mias fácil o transporte 
do material que será produzido nesSa reQiáO: A{ 
eu tenho minhas dúvidas e discuto com certo 
conhecimento, eu não sei se v: Ex• é engenheiro, 
se tem ... 

~ . O SR. MINISTRO ANÍBAL TEIXEIRA -Não, 
não! 

-- OSR. RC.NBACELAR-Euacho que a Ferrovia 
Leste-Oeste ligando Brasflia, - vamos levar em 
consideração Brasí1ia, - ao_Porto de Campinas 
ou Vitória, hoje já com vá,rios trechos impl~tados, 
outros com estudos prontos de _engenharia, com 

- \riabilidade económica pronta, perfaz um percurso 
de 1.421 Km, -vejam bem V. Ex1" e mais da 
metade já está quase pronta, já está implantada, 
ao passo que V. Ex!' l_igar Brasília ao Porto de 
ltaqui são 2.150 Km. Indo de BraSJ1ia à Açailàndia, 
e de Açailândia a Itaqui e a São Luís, mesmo 
aSSifn há a distância de 2.150_Km. Então, a produ
ção do c_entr_o-_oeste eConomizará 700 km em di
reção ao leste do Brasil, a Campina~. na Bahia; 
a Vitória e até Pemanbuco. A economia é gritante 
em 700 km, e a quantidade __ de recursos talvez 
não chegue nem a 20% do que está previsto 
se _gastar hoje na Norte-S_ul ~ Entã_o, quero dizer, 
porque a Leste-Oeste é muito mais importante 
para o Brasi~ porque além de ligar uma área alta
mente produtora; inais produtora do que a Norte
Sul, há possibilidade de levar ao_ Estado de Mato 
GrOSso, Cuiabá, Porto Velho, Rondônia e ninguém 
esconde a potencialidade das terras de Mato Gros~ 
so _e Rondôni?l, ligando Rondônia~ POrto Velho, 
Vilhena, Cuiabá, J3rasüia, Anápolis, Goiás, atraves
sando uma região rica de Minas, atravessando 
já uma região com ferrovia implantada na Bahia. 

Além do mais, é bom_ que_ se diga - e iss_o _ 
é de uma importância fundamental- V. Ex1' falou 
de uma irresponsabilidade dos governos passa
dos, quando declarou, tacitamente, que o sistenia 
elétrico _do País, a ELEfROBRÁS por certo com
prou dez bilhões em_ material elétrico, material 
esse que parte ainda está no exterior e outra aqui, 
e ainda não utilizado. Foi um crime que se come
teu contra_.o Brasil, na época. V. Ex" cita também 
o absurdo que foi a construção da ferroVia do 
açó. O meu etninente ço)ega Senadpr Pombeu 
de Sousa, ·com o endosso do eminente Consti~ 
tuinte Leopoldo Perez, brilhante Senado_r, d_isse 
que esse pessoal devia _estar na cadeia se es~e 
Brâsi!Josse _um Pafs sério, E eu concordo plena

-mente com ele, deviam estar todos na cadeia. 
I:: fácil prender no Brasil ladrão de galinha, mas 
aqueles- que brincam com o dinheiro do povo, 
com o suor do povo, _com o trabalho do povo, 
com projetos mirabolantes, esses_estão todos sol
tos e ainda são chamados d~;; inteligentes, de ou
sados, de petulantes, pois tiveram a criatividade 
de propor, como propuseram, também, a trans
posição das ág_uas do Tocantins- não sei se 

é Tocantins mais -_para o São Francisco e do 
São Francisco lá para a Paraíba e o Ceará. Esta
-mós com uma economia de energia e se tivésse
mos de lev~r_a água do São Fr~ndsc:_o para lá 
el:l acho que aqueles 5 mUbóes de megawatts, 

-não gerariam nada. --. · _ 
Eu não vóti nem faZer perguntas a V: Ex'. Vou 

deixar para formúlar e$$<Js perguntas ao Ministro 
_dos Transportes que estará aqt.ii. Em toda a sua 
exposfção V. Ex~ só me col')Venceu de uma _coisa: 
é que foi uma decisão política do Governo, e não 
é s_ó V, Ele!, quem o diz, o Ministro Reinaldo tam
bém- disse: ferr~ é decisão superior. E V. Ex', 
aqut também disse da mesma maneira. Quer 
dizer, eu chego ao ponto de lhe dizer e peço até 
~vênia, porque V. Ex" não tem nada a ver com 
isso, eu acho uma irrespOnsabilidade essa decisão 
de alocar recursos já, para o próximo ano, para 
essa ferrovia, tamanha, que só parte de um Presi
dente forte, um monarca, um rei que assim deci
diu; eu sou do Manmhão e quero _construir esse 
negócio lá e vou construir de qualquer maneira. 
Eu sou Presidente e Presidente não tem que dar 
satisfação a ninguém. Ainda mais. da m~neira co
mo o_ Presidente Samey foi eleito por um Cglégio 
Eleitoral. E, até cooperei para isso porque" votei 
nele. Eu votei, e veja como cooperei, infelizmente, 
mas ajudei. 

É uma irresponsabilidade tamanha, meu caro 
Ministro, essa- do Presidente José Sarney decidir 
atrãvés da fcii'ça. "Eu vou construfr essa ferrovia 
de qualquer maneira". Eu só temo o seguinte, 
meu· caro Ministro, é que o póVd de hoje não 
é povo de dez nem vinte anos atrás, o povo de 
hoje está conscientizado, quer ser participe e cc
responsável com a Administração Federal. E po
derá, depois dos fracasos. .. Eu não acredito, com 
toda sinceridade, que essa obra será nem iniciada, 
porque o que o Presidente Samey tem dito nin
guém acredita mais, está completamente desa
creditado. O que .ele ~iz ninguém _acredita mais. 

Esse é o meu ponto de vista, com a contestação 
do eminente Senador. que eu respeito, não tenha 
dúvida... -

Sr. Presidente, vou terminar. Amanhã esse povo 
- vai cobrar, vai exiQif e exlglr mais; porque o único 

responsável por tudo é o Presidente Samey, por 
que os Ministros devem fazer o que O Presidente 
quer. Eu acho que num regime Presídencialista 
monárquico, coino o_nosso, o único responSável 
por todos os acertos e desacertos, portada hones-

- tidade e desonestidade é o Presidente da Repú
blka. Ele é qUe tem que ser o responsável no 
regime vigente. Então vá cobrar dele e exigir aqui
lo que o Leo_poldo Peres falou dos Governos pas-
sados... - :.___ _ 

Era só isso, eu quero agradecer~lhe e pedir 
escusas pelas vezes em_ que, ao nos _expressar
mos, as palavras saíram com mais ardor. 

O Si. PRESIDENTE (João Menezes)- O ertli· 
nente Senador não fez nenhuina pergunta. mas 
se V. EX', Sr. Ministro, quiser dar algum esclareci
mento, tem a palavra. Embora não tenha havido 
perguntas a V. Ex~ 

O SR. MINISTRO ANfBAL TEIXEIRA - Agra
deço as ponderações feitas, le_rnbro o problema 
da relação da solução rodovi_ária para essas áreas 
extensas. Houve uma mudança_ no que eu chama
ria de econgmia de tr~nsporte, depois do impacto 
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da mudança do preço do barril de petróleo no 
mundo. 

Eu participei e apoiei integrillrnente o Governo 
de Juscelino Kubitschek, num programa rodo
viário que buscava 'fazer a integração, fugindo até 
à tradição que tínhamos começado, que levou 
até à construção da Madeira-Mamoré à constru
ção de outras estradas, ao começo da construção 
dessa estrada que, passando por Pirapora viria 
a,té o interior, ao cerne do Oeste brasileiro e, na
quela época, realmente, não era tão gritante a 
diferença de custo. Pelo contrário, como o sistema 
ferroviário fréqüentemente estava apoiado mais 
no carvão mineral, que nós não produzia mos, por
tanto, também importado, e o preço do petróleo 
era muito baixo, não havia esse julgamento severo 
na relação quilômetro-custo. Agora esse julga
mento é muito severo. Quando você excede a 
500 quilômetros, você começa a sentir o peso, 
a tal ponto que se você pegar um produto florestal, 
por exemplo, e colocar dentro de um caminhão, 
a partir de 300 quilómetros o preço da madeira 
é inferior ao preço do transporte. Isso ocorre com 
todas as cargas pesadas e a coisa é tão gritante 
que se quisermos abastecer as nossas siderurgias 
com o minério prMiegiado de Carãjás, teríamos 
que gastar 70 dólares, enquanto esse mesmo mi
nério chega ao Japão por 18 dólares, porque usa 
a ferrovia. 

Então, o problema é delicado. Tiramos até a 
capaddade competitiva da nossa siderurgia, na 
relação por tonelada de 70 para 18 em relaçao 
à siderurgia implantada no Japão. Então; o pro
blema do frete, a partir do golpe do petróleo, pas
sou a ser uma economia realmente _muito_ severa, 
em centavos de dólares. E é dentro dessa linha 
que essa ferrovia se justifica. 

T émos uma potencialidade grande de áreas 
agricultáveis que já estão mobilizadas, que estão 
sendo salvas por uma deformação financeira que 
pesa no déficit público. Nós estamos pagando 
o preço mínimo dos produtos daquela região, 
o mesmo preço que se paga no Paraná, Santa 
Catarina, etc., quando, na verdade, deveria ser 
deduzido desse preço o frete, o que tomaria total
mente antieconômica a produção disso nas re-
giões do Oeste. - -

Então, estamos cobrindo com o déficit público, 
como se cobriu durante multo tempo, a expor
tação de minério com õ déficit das ferrovias. Esta
mos tendo que remanejar, reestudar, repensar to
da a economia de transporte no Brasil em função 
dessas novas realidades. E essa Ferrovia se en
qua?ra, no meu entender, dentro dessa lógica. 

DIZer-se que ela é uma decisão política, reafir
mo que _é uma decisão política. No começo fiZ 
uma consideração no sentido de como ocorreu 
essa defasagem de investimento entre o Norte, 
o Nordeste e o Sul. porque as próprias empfesas 
estatais tomaram decisões que eu chamaria de 
decisões a curto prazo, atendendo às demandas 
de curto prazo, ao imediatismo natural da econo-
mia do mercado, que é urna forma necessária 
e obrigatória em wna _economia capitalista pura. 
Se nós estivéSsem-os numa economia de mer
cado pura, a decisão de investir do Estado não 
seria considerada. 

(lntetVençDo inaudfve/) 

O SR. MINISlRO ANfBAL TEIXEIRA - Isso, 
causou agravo do desequilíbrio, porque cada vez 

os ricos serão mais ricos e os pobres serão mais 
pobres, se obedecermos às leis de mercado. Cer
to? Tei'n6S que dar alguris passõS à frente, acho 
que essa economia é um passo à frente, e é uma 
decisão política. 
- Sou um político que estou no Ministério, e tenho 

sido censurado porque um político no Planeja
mento é uma coisa gritante, escandalosa, cho
cante para os tecnocratas. Na verdade, o sentido 
de política é o sentido grande da coisa. Quando 
a coisa transcende, às vezes, à pequenez das deci
sões, ela é política. Política é palavra que tem 
sido muito caluniada no Brasil. O político tem 
sido injuriado e Você vai descobrir depois, nos 
bastidores, que às vezes a corrupção se esconde 
sob um nome técnico. Bendita a hora em que 
eu tomo uma decisão, Já, a pedido de um Depu
tado, porque quando é a pedido de uma firma, 
ou a pedido de pessoas que lá aparecem para 
pedir essas verbas, freqüentemente há interesses 
não muito nobres. Então, quero dizer isso. Vamos 
recompor a imagem do político como alguma 
coisa grandiosa, de preocupado com o geral e 
não com o particular. 

O SR. RONAN TITO:- Ministro, um aparte, 
meSmo queóranâo aqui o Regimento Interno. Mas 
tem um consolo m~to grande, quando o polftico 
morre, a imagem dele é recuperada. Tancredo 
~ev:eS,.Juscelino Kubitschek e agora Marcos Frei
re.)\s qualidades de_ Marcos Freire agora todo 
mundo descobriu, são excelsas. Será que nós e 
o povo brasileiro não as conhecíamoS? E preciso 
que o político morra para C(l.!e depois se recupere 
todas as qualidades dele? É só para corroborar 
o que V. Ex!' está afirmando. Estou de pleno àcor
docomV. Ex' 

O SR. MINISlRO ANIBAL TEIXEIRA - Agra
deço e sem polemizar quero - peço desculpas 
ao PresJdente - dizer isso; é política a decisão, 
porque o que não interessa a ninguém, particular
mente,_ l!!_as interessa a todos, é político. Isso é 
política, é uma decisão política. Não podemos 
deixar qUe 18 milhões de brasi1eiros que traba
lham nessa região não tenham oportunidade de 
transportar os seus produtos, nós náo podemos 
deixar que dedsões económicas, de curto prazo, 
aumentem o fosso de diferença entre o Norte 
e Õ ·su~ então, é uma decisão política. no sentido 
de política com "p" maiúsculo. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Conti
nuando, vamos ouvir ... 

-0 SR. RUY BACElAR- Sr. Preside!lte, p~ço 
a palavra. 

O SR. PRESIDETNE (João Menezes) - Para 
concluir? 

O SR. ROY BACELAR - Eu quero concordar, 
plenamente, com o Ministro do Planejamento, 
quando ele fala de wna decisão política, decisão 
política com "p" maiúsculo, que ninguém defen
de mais do que eu, mas o que eu quis dizer é 
que a decisão da construção da Ferrovia Norte
Sul, no momento, é wna decisão de força, é uma 
decisão política, mas com "p" rriinúsculo. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem 
a palavra o nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA- Meu caro Ministro Aní
baJ Teixeira, V. Ex' pode não ter convencido o 
meu ilustre colega Senador Ruy Bac:elar, mas eu 
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estou mais convenddo ainda de que a Ferrovia 
Norte-Sul é uma necessidade, é uma ferrovici de 
integração e dói, profundamente, essa verdadeira 
Guerra de secessão que se fez aos sulistas. Por 
que nós do Centro-Oeste? Muitos do Norte-Nor
deste conhecem_ e V. Ext colocou, de forma tão 
crlstalina e incontestável, que o Brasil, realmente, 
só começa a crescer a partir do instante em que 
nós temos a coragem, como V. ~ teve, de diz_er 
que é o_ político no planejamento. aaro, tem que 
ser por aí, porque nós temos agora um exemplo 
drástico de 20 anos; onde o tecnocra:J.a nos afun
dou no pior dos eXemplos que pOdíamoS-experi
mentar; a Nação paga por isso. ConCordo com 
o S_enador Ronan Tito, dare, pois infelizmente, 
meu caro Senador, o político brasileiro só Vira 
herói depois de estar na sepuhura, e isso é profun
damente lamentável. Mas, por outro lado, quando 
V. Ex" vem e faz um verdadeiro depoimento, limpo, 
e quando teve a coragem de dizer que é uma 
decisão política é porque chegou a hora, realmen
te, das decisões políticas. A Assembléia Nacional 
Constituinte está aí deb_.,.tendo e disçutindo as 
questões nacionais e não poderia ser diferente. 
A partir do instante em que um político tem o 
atrevimento de S<!: imiscuir nas questões do parla
mento, aS baseS das instituições Começa_m a· tre
mer. Nós vimos recentemente a infelicidade da 
colocação do próprio Ministro dÕ Ex_ército._ E por 
que? Porque não _cabeda; caberia, sim, como 
membro da sociedade brasileira vir debater co
nosco; e inclusive há espaço para isso. 

PortantO,- quero saüdar a vinda de V. Ex" a esta 
Comissão, onde, diga-se de passagem, fez uma 
das conferências, sem querer empanar o brilho 
das outras, que eu diria cristaJina. V. Ex" Í"'ãQ es
condeu nada, e provou que no Planejamento vai 
muito bem, vai planejando com os pés no chão. 
sabendo que somos um povo subdesenvolvido. 
sabendo que somos um povo que temos que 
retomar à política, acabar com o tecnicismO, aca
bar com o economês, e deixar de ter medo de 
assumir as responsabllídades das obras impor~ 
tantes. Conheço profundamente os meus cole
gas, V. EX~' sobretudo, os erros cometidos no pas
sado, mas, exatamente dentro da hlstória, temos 
que nos aproveitar desses erros e começar os 
acertos. 

Quando o Senador Ruy Bac_elar _colocou que 
a obra não sai, ele foi infeliz, porque já está na 
Casa, para ser e-studado, o orça:menlo da Onião, 
e o Ministério dos Transportes - eu tenho aqui 
os números - recebeu no exerdcio passado 
7,3% do _orçamento global, e ele recebe agora 
6,9% e destes 6,9%, oito bilhões para a Ferrovia 
Norte-5ul. Portanto, caro Senador Ruy Bacelar, 
a ferrovia vai sair. Ela tem que sair, seja lenta
mente, seja colocando, meu caro Senadõr Affon
so Camargo, dormente por dormente, carregado 
no dorso de cada goiano, ela vai ter que sair. 
Não há mais o que se discutir, absolutamente, 
sobre a questão da nevagabilidade que se fez, 
e que se exauriu, aqui, insistentemente do Ara
guaia e do Tocantins e por Isso, hoje, eu faço 
um clamor, meu caro Ministro Aníbal. O Araguaia, 
hoje, não quer ser navegável não. EJe quer se 
salvar. Nós estamos perdendo o Araguaia. Estou 
vindo agora de um ciclo de conferências onde 
nós lavamos os mais entendidos técnicos doBra
sil e nós já perdemos quase toda a mata ci1iar 
do Araguaia. O Arãguaia acabou. Talvez os meus 
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netos, meu caro Senador Affons9: Camargo, não 
tenham _condições de ver o Araguaia e aí, sim, 
nós vamos ter que colocar__trilh_os..oaquele _areião 
que estã lá_ Quando o Ministro Arubal coloco~ 
que ali o nosso caJado ê inviável. ele reafirmou 
o óbvio. Por isso ele foi muitoJel[z_. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -'-- Pemiite V. !:.><" 
um aparte? 

O SR. IRAM SARANA- Cóm rriuito l?razer. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Remeti a V. 
Ex' esse estudo da engenheira lsa Rondon _e aqui 
é muito claro que o problema é de_ derro<;:.fl.gem 
e dragagem porque o rio é perfeitamente nave· 
gâvel. É a-n1alor au.tori_d-ª® em hidrovias. Eu sou 
Engenheiro mas não_SOü especializado em hidrcr 
vias. É uma engenharia especializada. Então, te~ 
nho que me basear no que ela está.dizendo,_;:iqui, 
que julgo correto. E eu. _aç:hq __ que, indusiye, não 
tem nada a ver _com a ferrovia. Mas, além da 
ferrovia, eu mandei inclusive_ para o Governador 
Henrique Santillo esse estudo aqui. Eu acho que 
um trabalho a favor da hidrovia só vai beneficiar 
Goiás, também, e resolver o problema que ela 
tem hoje, porque na questão de navegabilídade 
nunca foi contado o problema da ecologia e nada 
disso. 

0_-SR. IRAM SAA.ANA- Eu disse, inclusive_, 
SenadOr Affo_nso Caniargo,-qú.e não só lí,_le_vei 
em consideração, mas é uma técnica. E estou 
mais pelas dedsões políticas ~ pelas decisões vi~ 
suais. Eu estive lá e vi. Oif nós Salvamos o Ara
guaia ou ele não vai ser nàvegável nunca~ Queira 
V. Ex" acreditar ou não. ··- -

O SR. AFFONSO_ CAMARGO_~ O projeto de 
navegabilidade ajuda a salvar o Araguaia ... 

O SR. IRAM SARANA- Absolutamente, agora 
para o momento não, meu caro Senador. Nós 
ternos que salvar. 

O SR. AFFONSO CAMARGO ---' É o que diz 
a maior especialista em hidrovias: .. 

O SR. IRAM SARAIVA - É Teoria. Eu· téiiho 
que respeitar a teoria iTiãS -a--prãtica -rric.~- -diz o 
contrário. Estive lá, agora, e- Ví. Agora, recente
mente. Sou filho da região mas voltei para ver. 
Nós estamos perdendo esses mananciais. Ou nós 
salvamos para depois discutir a navegabilidade, 
ou nós estamos ,atravessando- exatamente por 
quê? Porque se formou um Iobby, Ministro, con
tra a Ferrovia Norte-Sul, s6 podsto. Há uni lobb:Y 
rodoViário, há um 1obby sulista. Nós temos que 
declarar isto aqui abertamente. Questionou-se, in
clusive várias vezes se reiterou e, agora mesmo, 
o meu caro colega Ruy Bacelar contestou que 
a obra não sairia. Eu entendo que já na fase de 
orçamento, já está claro aqui, quer dizer, eU já 
não-dis_cuto mais este aspecto, e não quero discu
tir também se nós vamos abandonar a navegabi
lidade, não/ Eu pedi, inclusive, que os--Srs. me 
ajudem a salvar o Araguaia, para que mais tarde 
ele possa ser navegável. Agora, para salvar uma 
mata ciliar demanda tempo: De dez anos para 
lá, porque o que nós vemos hoje lá não há mais, 
e sabe -por quê? Exatamente Porque não houve 
planejamento e o Ministro tem consciência disso. 
r1,);; ~~ otaneinu no Brasil. 

O SR. AFFONSO ÇAMARGO - Mas eu só 
queria que V. Ex" aten~se porque há ~mbém 
um Jobby contra a hidrovia. 

o-SR. JRAMSAAANA-Não, não. Há um lob-
by, agor~, para salvar O -Araguaia. - -

·o SRAFFÓNSO c:AMARGO- Há também 
um lobby contra a hidrovia e nesse, V. Ext que 
é-um _homem responsável, não poderia entrar. 
PorqUe houve, indusive, um momento em que 
o 1'!\iQi,Stro dos Transportes declarou, para quem 
quisesse ouvir na televisão, que para fazer a nave~ 
gabilidade daquele trecho de Aruanã e Conceição 
do_ Ar aguai a, precisaria fazer 31 barragens. Enâo 
é predso fazer_ tantas barragens, é só a barragem 
de Santa Isabel. Então há um lobby contra a 
hidrovia, sim. Eu_a:cho que nós temos que, agora, 
sentar e__racion<llmente ver o que é viável_ e o 
que não é viá~~· - __ _ 

O SR. IRAM SAAA1VA - Meu caro SenadOr 
Affonso Camargo; absolutamente não sou contra 
a navegabilidade. Eu quefo Salvar, primefr9\ o Ara
guaia. Eu quero _que- V. Ex' entenda isso. -
- Estou preocupadíssimo, porque estamos per~ 

dendo um manancial de águas. E depois, onde 
vamos navegar? vamo~.- ter que colocar outro tri
lhO nO leito. Essa é a minha preocupação. Então, 
~õ podemos·an:avessar .uma ferrov,ia ali e impe~ 
di~la~ exatamente com o argumento de que agora 
ê _posslVel a navagabilidade do Araguaia e do To
cai!~ps, ~U~uido não é verda~. Agora, n~o ~· 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Más todos. os 
técnicos dizeffi que é, e eu tenho que me basear 
nos pareceres técnicos. Não me posso basear 
nO que V. _Ex! viu lá. Não estou_. _duvidando da 
sua boa-fé. Só estou dizendo que há documento& 
aqUi "que di~em o contrário. 

-0 SR. IRAM SMWVA - Eu também tenho 
documentos de _e_cologistas e outr:os, que dizem 
o __contrário. Agora mesmo o próprio Ministro reco
nheceu que_ o nosso calado é ineficiente. Vamos 
ter que trabalhar. 

O SR. ROY BACELAR - Eminente Senadot 
por Goiás, meu prezado amigo, a quem admiro 
moita, concordo Com o Senador Affonso Camar
go, quando diz que ·uma das marieiras de salvar 
o Araguaia é tomá-lo navegável, é aumentando 
o calado, fazendo barragens sucess_ivas que, con
seqüentemente, aumentam o calado, represam 
as águas e melhoram a situação do rio. Mas, vou 
entrar mais em relação à feitura, à implantação 
ou não da ferrovia. Sei que foram alocados 8 
bilhões de cruzados para a ferrovia. O Ministro 
Oél Fazenda diz que a situação do País é difícil; 
outra hora ele diz que o_ déficit não c-ausa inflação. 
O_meu eminente_ e grande Ministro Aníbal Teixeira 
diz aas: outros Ministros "não se preocupem, que 
não há problema de dinheiro ... Então, há facili
dade. Acredito que foi alocado o recurso. Minha 
dúvida é a s__eguinte: com o próximo Presidente, 
que deverá tomar posse ... A Constituição deverá 
estar promulgada quando? Daqui para dezem
bro? 

O SR. IRAM SARAJVA --Eu já não sei. Todo 
dia muda iss-o aí. 

O SR. RUY BACElAR - Cento e_ vi_nte _ dja_s 
depois, eleição; lá para: abril, eleição. Sess_enta 
dias depois da_ eleição, posse do novo Presidente. 
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Então, não se vai dar continuidade a uma obra 
inOportUna cOrrió essa. É por isso que não acre
dito. 

O SR. PRESIDENTE (João _Me_!1ezes) --:--::-~i
nente Senador lram Saraiva, peço a V. Ex• que 
condua a sua exposição, e a pergunta é ao Minis
tro Anibal Teixeira. 

O SR. IRMt .8ABAIVA- Senador Ruy Bacelar, 
eu diria que os grandes dramaturgos perderiam 
pàra V. Ex". Conseguiu me enrolar. 

Meu caro Ministro, a exposição de V. ex" foi 
realmente rnuito feliz, das melhores que tivemos 
aqui, exatamente Porque V. Ex"-é Politico. Acredito 
nos políticos. Já não acredito mais nos té<::nicos, 
apesar de alguns técnicos aqui serem políticos. 
Então, eu os respeito mais com. o políticos. A colo
cação de V. Ex" me d~ou mais tranqUilo ainda 
para sustentar a constr_uçã_o da ferroyia._ ~aridq 
V. Ex~ coloc_ou, com relação à celulose de fil;;.ra 
curta, fiquei muito feliz e queria adiantar que a 
celulose de _fibra cu_rta, no Brasil, principalmente 
naquela_região, alcança a produtividade, através 
do eucalipto, em seis anos, quando nós sabemos 
que nos países que competem conosco, com a 
fibra longa, demora quarenta anos. Não podemos 
mais perder uma grande chance_ como essa, isso 
sem mexer naquilo que produzimos numa co
lheita só, que é o mineral, que é o próprio solo. 
_ V. EX' foi muito feliz e nos trouxe mais uma 

clareza para isso e acho que _é digno de louvor. 
Agora, só uma pergunta, a título de que eu 

tenha uma participação no debate de V. EJ('. V. 
~. como planejador e político, depois de ver 
que o Governo já se preocupou e já fiXou em 
orçamento, no entendim~nto não s6 do Ministro, 
l'!laS_do_Minlstéri_o do Planejamento, essa ferrovia 
Y.iãO -se perdena, ao longo do tempo? Ela seria 
feiTninada? E:$t_am6S vendo agora, através de 
grandes emissoras de televisão, obras fa_raônic~s 
paralisadas. V. Ex!' inclusive não _teve re_ceio de 
dizer que inúmeros_materiais, produtos, _que fo
ram adquiridos jamais serão utilizados. H(.'lje, no 
âmbito do Miriistérió do Planejamento, isso ocor

-reria com a Ferrovia Norte-Sul, ou o_ Governo 
já está cOm os pêS no chão, planejando eSsa ferro
via? 

. O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ~Tem 
a palavra o Sr. Ministro para responder. 

O SR. MINISlRO ANfBAL TEIXEIRA - Quero 
agradecer as considerações feitas e vou procurar 
ser bem sucinto. Quero dizer tamb_érn que o trans
porte hidroviário foi contemplado de forma muito 
intensa no programa de Governo que elabora
mos, nias pegando regiões que já têm ~a infra
estrutura para isso. Pretendemos, num periodo 
de quatro anos, aumentar de 4,3 bilhões de tone
lagem para 1 O bilhões o transporte hidroviário, 
especialmente a navegação do Tiet_ê_,__ que permi
tirá essa intensificação, Não ho_uve uma discrimi
nação, mas sim uma opção dentro da lógica de 
cada região. 

Quanto ao problema, o Ministério do_ Planeja
mento procurou, tendo em vista .a escassez de 
recursos que a Nação brasileira tem atualmente, 
uma Otimização desses recursos. No Ca.5Q da Fer
rovia do Aço, ela não foi abandonada. Pelo contrá
rio, foi montado um esquema que permite a sua 
conclusão por uma-empresa privada, qUe entrará 
com cerca de 75 milhões de dólares e receberá 
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esse dinheiro d_e volta em frete, ac:ima de 15 mi
lhões de toneladas. É urn esquema muito bom 
que permite concluir a Ferrovia, sem demandas 
mínimas do Tesouro. Logo, ternos que conseguir 
motivar interess_es para a Ferrovia Norte-Sul na 
área da iniciativa privada, quer no âmbito interno,. 
quer no âmbito externo. -

No que diz respeito ao lobby, quero dizer que 
quando se fazem essas obras movimentam-se 
vários interesses. Como os ~éCursos são eSCassos, 
é claro que esses interesses se colocam em ter
mos regionais, em termos_se_to_dals; determinada 
região gostaria que aquele investimento fosse fei
to lá. Procuramos manter uma isenç_ão total nisso. 
Pensamos que na Rede Ferroviária do Sul o reapa
relhamento da FEPASA ê muito importante._ Te
mos que fazer uma Estrada de Ferro no Paraná 
e há recursos alocados para isso. Houve, então, 
um equilíbrio na distnbuição de ~cursos. Sendo 
o Brasil um País dinâmico, com essa mobilidade 
popu1adona1, essa FerroVIa _tpmou-s~ueaJmente 
um impositivo e um impositivo de transporte. 
Quero aqui chamar a atenção para um aspecto 
muito importante do lobby. O Brasil está entran
do c:om o seu minério, talvez no momento histó
rico certo. Trata-se de um problema interessante. 
No mundo_ inteiro, grandes grupos capitalistas fi
zeram grandes investimentos nas infra-estruturas 
de transportes, investimentos que só serão amor
tizados num prazo de 10 a 15 anos. Obviamente, 
com a nossa empresa estatal, no caso a Vale 
do Rio Doce, por uma necessidade de recursos 
externos, começamos a usar os nossos recursos 
minerais do Oeste e da Amazônia, talvez antes 
do tempo que essas empresas internacionais en
tendiam válido. Como há uma mobilização, real
mente, no sentido de inibir, a qualquer titulo, a 
alo_~ção desses minérios brasileiros no mercado 
internacional, ela se faz de maneira s1,.11;_)-repticia, 
mobilizando, às vezes, os argumentos mais sensí
veis ao nosso próprio sentimento. Mas há esse 
aspecto prático. Como é que urna multinacional, 
que investiu 9 bilhões de dólares numa ferrovia 
para vender determinado minério, de repente, 
contempla o Brasil fazendo chegar esse minério 
35% mais barato no mercado intemadonal, antes 
dela tirar o dinheiro do investirrlentO feito na África 
e na Austrália? Penso que o Senado Federa1 tem 
que ter essa sensibilidade, porque há também 
uma modificação na própria estrutura competitiVa 
desses minérios. O _tempo Certo· de chegar corri. 
esses minérios é agora, porque a crise de com~ 
bustível está mudando toda a estrutura de produ~ 
ção da indústria automobilística, por exemplo, fa
zendo com que o automóvel fique mais leve. Ou .. 
tros materiais estão entrandQ na composição da 
automóvel. O B_ras_il tem o momento certa para 
tirar partido desses minérios. Essa é umã: ponde.. 
ração_ que deve ser feita. Qu~ndo se pensa em 
lobby, temos que c:onsiderar_ que também há lob .. 
bies interessados em imobilizar o País no que 
concerne à exploração dos seus recursos mine
rais. 

O SR, PRESIDENTE (João Menezes) --, Com 
u palavra o Relator, Senador Man~ueto de Lavor, 
que dentro do prazo normal fará sua exposição 
e as perguntas que achar __ co_nvenientes. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sr. 
Presidente, Srs.Senadores, Sr. Ministro Aníbal Tei
xeira: 

Quero acompanhar os colegas que registraram 
-a importância do depoimento de V. Ex", por sinal 
feito com bastante clareza- e serenidade - Isso 
é patente. Neste ponto, queremos agradecer a 
grande contribuição que V. Ex" trouxe aos traba
lhos desta CP!. da Ferrovia Norte-Sul 

Como Ministro do Planejamento, V. Ext se ateve 
ao item li da CPI. Não tratou, como é óbvio, daque
le aspecto da concorrência, mas se ateve à análise 
da viabilidade econômico-financeira da Ferrovia 
Norte-Sul. Colocou a importância da construção 
dessa Ferrovia, e falou, inc:Iusive, cómo Ministro 
do_Planejamento, daquele que concilia a escassez 

-ae reCUrso~ com as prioridades do País, colo
cando como uma espécie de reparação ao dese
QUilíbrio qUe existe entre as aplicações do Gover
no Federa] no Centro-Sul e as aplicações em-ou
tras regiões, tais coma o Nordeste e o Norte do 
País. Citou, inclusive, a proporção de investimen
tos, que Sería de três por um, favorável ao Centro
Sul do País. 

Quero, a esse respeito, Ministro Anibal Teixeira, 
relembrar, aqui, uma informação que colhi de 
um relatório do Banco Mundial, um relatório deta
lhado, no qual se afirma que essa apUcação de 
recursos fed_erajs~ pelo menos no que toca ao 
Nordeste, não é apenas nwna desvantagem de 
três por um, conforme V. EJCI' afirma, mas que 
oS~ rec-ursos fedéi"ais -aplicados no Nordeste não 
ultrapassam 16% daqueles -recursos federais apli
cados na região Centro-Sul_ do País. Então, ao 
invés de ser de três por um contra o Nordeste, 
é de rnais de cinco_ por um contra o Nordeste, 

O problema da Ferrovia Norte-Sul, no aspecto 
dessa compensação, não contempla, especifica
mente, o Nordeste. Nesse ponto, gostaria de ob
servar que não é apenaS uma manifestação das 
principais lideranças do Nordeste, como o GoVer
nador Miguel Arraes, do meu Estado de Pernam
buco, do próprio Governador Waldir Pires, mas 
é a própria rea1idade. Veja-se o mapa do Pais. 
O traç~do da Ferrovia Norte-$~ poderá e deverá, 
naturalmente, beneficiar, sob o ponto de vista eco
nômico, talvez social, quem sabe, o Estado do 
Maranhão, mas o saliente nordestino, exatamente 
a região que precisa de ma_ior integração com 
o Centro-Sul do País,_ dadª_~:~_s~a alta densidade 
populaciOnal, dado o fato de já ser urri mercado 
consumidor, uma industrialização que foi incen
tivada nesses últimos vinte anos pelos planos da 
SUDENE, bem ou ma1, mas existem distritos in
dustriais nas capitajs nordestinas, mercado con
sumidor, produção de minérios em escala razoá
vel para exportação ao Centro-Sul -- basta ver 
a situ<iÇ_ão do gesso em Pernambuco, e tantos 
outros. A F~ovia Norte-Sul não considera nada 
disso, pelo contrário, no seu traçado, ela liga essa 
região -do Centro-Oeste ~ente para o Norte, 
para o Maranhão, e marginaliza, ou acelera e in
centiva o processo de marginalização do verda
deiro Nordeste; o vel:dadeiro_ Nordeste que, por 
sina1, começa no seu Estado, no norte de Minas 
Gerais, na região de Montes Garos. Nesse parti
cuJar, a Ferrovia Norte-Sul não traz compensação 

-aJgUma às injustiças em boa hora e tão oportuna
mente denunciadas por V. EX' no que se refere 
à aplicação dos recursos públicos. 

. COnêOrdo inteiramente qUe a Ferrovia Norte
Sul será, com certeza,, dentre outras, um instru
mento dé desenvolvimento econômico e, possi
velmente, desenvolvimento social, ~a a região 
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Centro-Sul, para o Estado de Goiás e para o Mara
nhão. Eu entendo plenamente o entusiasmo, a 
garra com que está defend_endo a Ferrovia o nos
so caro colega, o Senador Iram Saraiva:. Agora, 
em termos de integração do Nordeste, a Ferrovia 
Norte-Sul não contribui, em absoluto, ao contrá
rio_._ marginaliza mais uma vez o: Nordeste, con
tribui para o processa de marginalização do Nor
deste, entendendo-se aqui o Nordeste o saliente 
nordestino, a começar do Piauí, do Ceará, do Rio 
Grande do Norte, de Pernambuco e da Paraíba, 
incluindo também Sergipe e o norte de Minas 
Gerais. 

Essa é uma questão que eu gostaria de colocar. 
V. Ex' faz referência, aliás diz que a ferrovia 

já é c;:itada desde 9 Império; é uma ânsia, um 
desejo desde o Império. Grandes nomes da enge
nharia nadona1, como Paulo Frontjn e André Re
boyças, dentre outros, citaram, como de fato o 
fizeram, que essa ferrovia é importante. Mas eles 
também fizeram e .se referiram a outras ferrovias. 
Desde o Plano Ferroviário __ do Jmperador Pedro 
II, ele previa urna ferrovia que sairia do sul do 
País, passava por Monte Azul, em Minas Get:ais, 
atingia J uazeiro da Bahia, ultrapassava o rio São 
FranCisco, entrava por Pemainbuco, e chegava 
a Teresina, no Piauí. Essa ferrovia também é impe
rial. Em vez de prosseguirem os seus trabalhos, 
n6s tivemos 200 Km dessa ferrovia desativados, 
..exatamente o percuso que ia de Petfolina a Paulis
tana; ela foi encurtada em 200 Km, em vez de 
pross_eguir naquele plano, conforme traçado pe
los principais engenheiros ferroviários, até Tere-
sina. _ 

Admira-me também, Sr. Ministro d_o Planeja
mento, e aqui eu quero não apenas me admirar, 
mas quero reclamar e_apelar a V. e:,.., aproveitando 
esse. ensejo. Como é que os recursos para a Ferro
via Norte-Suljá estão aloçados no orçamento que 
nós vamos votar, conforme citou o nobre colega 
Iram Saraiva, e eu tenho aqui o cálculo dos gastos 
_totais da ferrovia, 66 bilhões de cruzados, que 
já deve estar utJJ. pouco defasado? 

Mas, eu gostaria de saber de V. Ext, com todo 
esse esforço de carregamento de r~cursos para 
a Ferrovia Norte~Sul, que se nota rea1mente como 
uma decisão, uma prioridade do Governo, é a 
grande obra do Governo, porque não foram, até 
agora, liberados apenas 80 milhões de cruzados 
para os estudos e os projetes da Ferrovia Trans
nordestina, que é apenas uma ligação de ramais 
já existentes, simplesmente urn ramal entre Petro
lina, em Pernambuco, eJuazeiro, e entre Petrolína 
e Missão Velha? Por causa de 80 milhões de cruza~ 
dos, esses trabalhos estão paralisados, existindo 
tun compromisso do Governo, Um compromisso 
solene assunido na SUDENE. Por que faltam re
cursos apenas para os estudos e projetes desse 
trecho que é fundamental, aí sim, para a integra~ 
ção e o d~senvolvimento do Nordeste? Não é 
uma nova ferrovia, é apenas uma interligação de 
um ramal, de uma malha já existente. No entanto, 
os recursos de 80 milhões de cruzados ainda não 
foram liberados pela sua Pasta, não para a cons~ 
trução, mas para o planejamento e os projetas. 
Como se entende que tenha tanto dinheiro para 
a Ferrovia Norte-Sul? 

O Senador Pompeu de Sousa referiu-se multo 
bem {1.0 aspecto. fundiário da região, condição 
sine qua non para que aquela região se desen~ 
volva de acordo, natu~al_mente, com o verdadeiro 



2570 Quarta-feira 28 

desenv:olvimento para o povo brasileiro, ~ come-
çar do povo da região. _ __ 

É claro que a ferrovia vai criar especulações. 
Chegam os gaóchos para aquela região, com sua 
tradiçã® de produção, até c:om seus tratores, pe
quenos agricultores~ ma~ c:om capacidade, com 
iniciativa e com tradição agrícola, mas podem 
de lá ser expulsos os goianos.lsso é fundamental 
saber, se_o Ministério do Planejamento está englo
bando, está destinando recursos para uma refor
ma fundiária da área, que possibilite assentamel:l
tos adequados da população já existente, assenta
mentos racionais, asseo~me_ntos, digamos as
sim, de acordo com_o intere~se social de outros 
b~asileiros que irão para lá? E a outra pergunta 
é que se refere às fontes de financiamento._ E 
aqui pergunto com documento: os c:::ustos estima
dos_ até há pouco - que são em cruzeiros, e 
podem hoje não valer mais para a FetrOVicl Norte
Sul - são de 66 bilhões, e viriam das s-eguirltes 
fontes: 100,8 bilhões do T~_J,,ro -:-:-.-:se IT~o me 
engano, no orçamentQ estãp 8 bilhões, - ~ isso 
significa que esses da,dos Jâ estão um pouco-defa
sados; 7,4 bilhões da iniCiativa privada; -o que 
é a iniciativa privada, já existem empresas nado
nais comprometidas ®Ol e_stes inyestimentos?--:
e 18,H bilhões do FUndo Nadonal de Des~envol· 
vimento. _ -=--· 

Aqui vai a mjnhÇl_ pergunta: A legislação refe
rente à criação desse fundo, ao seu gerencia
mento, permite esse investimento n_a Ferrovia 
Norte-Sul? Tenho lido e. estudado objeções bas
tantes fundamentais acerca d'i~_ ilegalidade de in
vestimentos do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento em obras tais como a FerróVia Nõite-suJ 
- 33 bilhões de investimentoS- externos. É claro 
que essa pergunta vamos dirigir mais à tarde, 
ao Ministro dos Transportes, mas gostada tam
bém de $8.ber de V. Exi' se v: EJtr realmente não 
acredita naquele dinheiro daquela firma alemã, 
e ali foi realmente uma infqnnação precisa, um 
mal entendido, pois a firma é de consultaria, logo 
não tem dinbe_iro para aplicar. Ela pode conseguir 
dinheiro para aplicar, iritermediar como uma con
sultora. Pergunto o seguinte: diante desse quadro, 
o Ministro vai a Washington e não se entende 
~om o Secretário do Te$0Uro Americano: A slfua~ 
ção do momento atual permite entrar dinheiro 
novo no Pafs, que não seja para pagar juros, diM 
nheiro novo para investir, realmente no País? Não 
está entrando nem dinheiro nov9 para pagar os 
juros. Como é que os banqueiros vão emprestar 
dinheiro para investimentos realmente? 

Em último lugar, Sr. Ministro,_a_questão do pre
Ço- dos minérios.....:... toda_ ~SS---ª---~rrovia se destina, 
segundo exposição que recebemos, não propria· 
mente a atender a população da região. E, neste 
ponto~ nobre senador Iram Saraiva, V. Ex', junta· 
mente com os setJ.s companheiros que querem 
e desejam~ desenvo_lvimento daquela regi;io, pre
cisam brigar muito. Aqui foi dito pelo Presidente 
da VALEC que a ferrovia é um grande corredor 
de exportação, exporta grãos para o mercado ex
temo, exporta minérios, porque é mais barato se 
transportado pela ferrovi_a,_ para concorrer com 
o mercado intemac:ional, .e q porto de ltaqui é 
o ideal, além do mais que, em referência aos 
Estados Unidos e à Europa, ele é o mais próxlroo, 
mas do que tenho _c_ol.'!11ecimento, Sr. Mioi.W9, 
é que o minério bracSilejro está sendo vendido 
a preço abaixo do çusto. Então, essa ferrOvia vai 
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ser uma sangria. Lembrowrne de um livro: "As 
-veias abertas da América Latina". Ela vai ser uma 
Sangria dos nossos recursos minerais a um preço 
vil, quando poderiãn10s procurar outras alterna
tivas atê que houvesse condições, no mercado 
internacional, de um preço compenSador Para 
a exportação desses produtos. Não vamos ser 
contra a exploração dos rriinérios, nossas riquezas 
i:Túnerais estão aí para serem exploradas, mas te
nho dãdo_s de que o-; minérios que estão sendo 
#_Portad~~ pel~ Vale_ do Rio_ Doc_e está perdendo 
dinheiro no conteúdo e ganhando na forma, isto 
_é1 _perdendo dinheiro no minério e ganhando di
Oheiró- ãpenas no transporte do minério. Consi
dero esta questão a mais grave que se possa 
c:olocar. As riquezas nactonais_estão sendo joga
daS fõrã, ábaixo do preÇo de: custo.. para alimentar 
~ã política d~_ desenvolvimento contra os br~i
leircis, porque isso é desenvOlvimento para o Ja
pãO, para a Europa, para os Estados Unidos, mas 
nãO pata o Brasn. 
'·'"l_e:rmino, Sr. Presidente. . . -

-0 SR. IRAM SARAIVA- Antes de V. EX termi
nar, V._F.:x me concederia um aparte? 

·O. SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) - Ah, 
sim, pols não~ inc:lusive V. ~ foi dtado de uma 
~friarie[ra destacada, pela sua garra, pela sua luta 
~ louvo V. Ex', posso discordar de um ou outro 
aspecto, mas no todo quero elogiar sempre V. 
Ex< . 

()"SR. IRAM SARAIVA - Inclusive, agradeço 
a V. Ex' o destaque. Meu caro Senador ~nsueto 
'de Lavor, apenas acho que teremos que ~riar ou
tra CPI. 

· O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) ~ E 
quantas forem necessárias! Essa dos minérios ... 

O SR. lRAM SARAIVA - E eu concordo com 
V. ~;A dos minérios, V. Exl' me terá como primei~ 
~ subscritor._Agora ternos que analisar o aspecto 
da Ferrovia Norte-sul. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sim, 
mas a Ferrovia Norte-sul foi feita para facilitar 
a exportação de minérios. Está dentro do tema, 

. .Senador. O argumento maior, usado pelo Presi
dente da VALEC, pelo Diretor de En.g-ehharia da 
'vELEC, é de que essa é uma ferrovia que não 
serve, inclusive, nem às populações assentadas 
nas cidades, não passa sequer próxima às cidaw 
des. É uma ferrovia para exportar minérios e 
grãos, não um<:~ ferrovia de desenvoMmento so
cial, conforme citou aqui o Ministro, referindo-se 
às ferrovias da Rússia e da Austrália. 

o·sR. IRAM SAAANA-Mas é uma colocação 
equivocada. 

· O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)-Equi
vocada do Ministro. 

O SR. IRAM SARAIVA- Con<:;ordo, concordo! 

O SR. IRAM SARAIVA- Entendo que, na reali
dade, a Ferrovia Norte·Sul, se se coloca que a 

-sua função social não é verldlca, acho isso uma 
inverdade, porque ela transportar minérios e 
grãos ... Ora, a própria região é produtora de minéw 
rio e de grãos, automaticamente, a sua questão 
social já está justificada. Acho que é urna questão 
de coloca_ç_ã_o._ .Agora, quando V. Ex' coloca que, 

· cõiri relação à exploração de minérios, temos que 

levar isso mais a fundo, vou em gênero, número 
e grau com V. Ex". Subscrevo novamente e é 
uma outra CPI. 

Agora, uma colsa não tem nada a ver COill 

a outra. Não é a Ferrovia Norte-Sul que está geran· 
do essa questão. Essa questão, inclusive, acho 
_que vem até mesmo antes de P_edrq Álvarez ea. 
bral. Te mos que apurar isso e dar um paradeiro. 
Não podemos é misturar, porque senão vamos 
cair exatamente em lugar algum. 

OSR PRES(I)EN1E (João Menezes)- (Fazen· 
do sOar a Campainha.) V. EX'_ continue, porque 
o s_eu tempo está se esgotand?. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -Já 
encerrei. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Então, 
teffi a paiàvra" agora o Miriistro para responder 
·as perguntas formuladas pelo nobre Senador 
Mans_ueto de Lavor. 

O SR. MINISTRO ANfBAL TEIXEIRA - Enu
m~rei aqui 5 pefSuntas.' 1\s considera"ções foram 
muito inteligentes e muito profundas e vou reduzir 
aqUi. --

Cor'n relação à primeira questão, realmente, a 
Ferrovia Norte-Sul não serve diretamente ao Nor
deste, É interessante a observação. Citei a defasa
gem de investimeiltos públicos em relãçãO ao 
Norte, Nordeste e ao Centro-Sul apenas para evi
denciar que se nós obedecêssemos a uma função 
puramente de mercado, a existência de carga para 
lançar uma ferrovia, estaríamos ampliando essa 
defaSagem.--- - - ----

Essa ferrovía é, paradoxalmente, uma ferrovia, 
realmente, de muita integração. Ela beneficia dire
tamente Goiás, porque forma uma espinha dorsal 
de movimentação dentro de um Estado que tem 
uma conformação geográfica peculiar, com uma 
extensão de mais de 1 mil e 500 quilómetros 
dentro do seu território. 

O SR. IRAM SARAIVA - É um Estado que 
se limita com quase todoS os o~~os _Estado~. 

O SR. MINISlRO ANIBAL TEIXEIRA- É, com 
-quase todos os outros Estados. Mas ela é uma 
ferrovia que também propicia o aliviar da tenSão 
social derívada do problema fundiário, porque pa
ra essas regiões estão indo exatÇJmente popula
ções de todo o Sul. Nós estamos, hoje, com 14 
mífhões de pessoas que saíram da zona rural para 
a zona rural, e uma "parte Significativa dessa popuw 
lação veio exatamente para o Oeste, para a Ama
z:ôhia. 

-· Então, o beneficiamento do Nordeste seria, 
também, em parte, porque essa população que 
migrou para essa região também é de origem 
nordestina. Então, o exemplo que citei aqui não 
foi dirigido especificamente a essa ferrovia, se _ela 
ia beneficiar diretamente o Nordeste, embora be
neficie, através de melhoria das condições de vida 
de populações que têm origem migratória em 
quase todas as regiões. Lá há mineiros, paranaen
ses-e muitos gaúchos. 

O problema de terra, no Brasil, passou a ser 
um problema grave. Temos que ter, e graças a 
Deus temos no Brasil, a possibilidade de acoplar 
mais terras que permitam superar essa_ tensão 
social derivada do problema fundiário. Foi por 
isso que coloquei a posição. Essa ferrovia vai ali-
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viar em muito o problema fundiádo. Ela está baw 
tendo a sua ponta lá no Bico do Papagaio que 
é, realmente, uma área de tensão. Acho que na 
medida em que abrirmos mais espaços fiskos 
que dêem condições de sobrevivência, porque 
não vamos pegar a pessoa que quer terra e man
dá-la para uma região que não tenha transporte, 
então, aí, é uma equação muito Importante. As 
fontes de financiamento apresentadas têm ori
gem no T escuro, depois no FND. Quero dizer 
que a condição para urna solicitação-de recursos 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento é a renta
bilidade do investimento._ Conforme tivemOs opor.: 
tunidade de ç-omentar aqui- não entrei em deta
lhes - a partir de cinco milhões de toneladas 
essa ferrovia se toma rentável, tendo em vista 
o seu perfil, tendo em vista as suas condições 
excepcionais de custo, com praticamente apenas 
1% do seu total de quilometragem em obras de 
arte, portanto, com um custo muito baixo de pro
dução. Como nós temos, só na áreã ãJetada, uma 
produção já de seis milhões de grãos, quase que 
automaticamente ela estaria caracterizada como 
uma ferrovia que dará resposta. Nós calculamos 
em termos de 8% de retomo dO caPltal investido 
ao ano. Então, elas ficariam enquadradas dentro 
das condições do FND. FinaJmente a terceira hi
pótese, que é a mobilização de recursos privados. 
Essa mobilização de recursos privados se faria, 
como eu disse, associando os interesses desses 
investimentos que poderão ser feitos ao longo 
dessa ferrovia, a exemplo dos que estão sendo 
feitos ao longo de Carajás, na área de fibras, espe
cialmente a fibra curta de eucalípto, parafina e 
celulose, na área de ferros liga, para os países 
que estão hoJe demandando quantidades cada 
vez maiores de ferros liga, para o ferro gusa, para 
o próprio aço, e para alguns minérios mais nobresc 
Porque é preciso que se diga que esse problema 
da relação minério-frete, o minério da Vale do 
Rio Doce está rendendo mais no transporte do 
que no seu custo final. O custo fina] não é ditado 
por nós, mas pelo mercado internacional. O que 
estava acontecendo numa fase anterior é que nós 
estávamos exportando minério - daí a idéia da 
ferrovia do aço, daí a Idéia da ferrovia de Carajás, 
-a um custo em que não estávamos tendo lucro, 
porque o custo do minério, do transporte interno, 
no Brasil, era coberto pelo déficit da. rede ferro
viária federal. Então, procuramos produzir meios 
de transportes que nos dessem concUções com
petitivas a nível internacional, e isso assustou. Se 
isso fosse feito por uma empresa privada, mas 
foi feito por uma empresa estatal brasileira que, 
competentemente, conseguiu fazer isso, e chegou 
nos mercados internacionais de forma compe
titiva, com minerais pesados que estarão em de
suso daqui a vinte anos talvez. Então, comO essas 
empresas haviam feito investimentos na África, 
como visitei lá na Ubéria, na Austrália e em outros 
países, para transportar esses minérios elas resis
tem naturaJmente à otimização dos mecanismos 
de transportes para outros minérios, porque che
gamos numa hora inoportuna no mercado inter
nacional, em que elas não aliviaram os seus inves
timentos internacionais. Essa é a rea1idade que 
qualquer estudo sobre minério no mundo aponta. 
Então, essa ferrovia Norte/Sul não é um fator de 
transporte de minérios, isso é importante dizer. 
Ela chega numa estrada que transporta minério. 
A Carajás, sjm, foi feita para otimizar a exportação 
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de um minério d~ ~to teor que chega a um porto 
por um· preç-o infinitamente pequeno, chega ao 
Japão a dezoito dólares. Enquanto que o rilinério 
que safâe lá para as nossas próprias siderurgias 
chegarfa a _setenta dólares. Então, ele dá condi
ções excepcionais de competitividade, e vende
mos bem esse minério, tanto que o Japão não 
está mais investindo em siderurgia convencional. 
o que essa-ferrovia nos abre de perspectiva; é 
exatamente de entrarmos ·com coisas enobreci
das. Em Minas Gerais temos essa vivênda. O no· 
bre Senador Ronan Tito já fez muito discurso SQ

bre isso. Em vez __ cj_e vender minério_ de ferro a. 
14 dólares, na época, passamos a vender gusa 
a 100 dólares, depois passamos a vender _aço 
a 200 dólares, e agora estamos vendendo ;;~..uto
móvel a 3 mil dólares, porque temos que saltar 
essas etapas, Essa é realmente a estratégia do 
desenvolvimento braslleiro, incorporando a nossa 
mão-de-obra, incorporando tecnologia, e para is~ 
so é preciso realmente enfrentar adversidades in~ 
temaclonais. E nós temos também que nos livrar 
desses minérios pesados, sob um ponto de vista 
meu, porque eles não terão_ men:ado_intemacio
nal daqui a 20 _anos, Se pegarmos a evolução 
mponentes de um veículo automotor, veriftca-se 
que está caiftdo em termos de peso, daqui a pou
co os chassis poderão ser produzidos por uma 
liga não metálica. Então, acho que é um problema 
realmente, porque se mobilizam lobbies para fa
zerem investimentos em outras partes do mundo. 
Mas a estrada Norte-Sul_ não é uma estrada para 
a exportação de minérios, pelo contrário, é para 
valorizar o minério. El~ va_i produzir ferros liga, 
250 a 300" dólares a t_onelada, vai produzir ferro 
gusa de 150 dólares a tonelada e celulose de 
230 dólares a tonelada. Então, vamOs enobrecer 
o_ nosso produto. Vamos ter condições de com
petir, vamos apresentar, jogar isso no eixo viário 
excepcionalmente loca1izado, porque esse eixo 
viário de custo e toneladas transportada muito 
baixa, que é Cãrajás, com um porto extremamente 
operacional, além de 70% do custo_do _frete intE:r
no, nos economiza també_m .2 mn.milhas maríti~ 
mas. Assim, ficamos extremamente competitivos 
com esse produto já enobrecido. 

Então, é essa equação que quero pôr em evi· 
dênda aqui. Acho que era mais ou menos is_so 
que eu queria falar. Quanto ao problema do di~ 
nheiro Iiovo, acho que realmente é um momento 
difícil para o Brasil consegui-lo. Ele tem que real
mente criar interesses que permitam a conversão 
de parte da dívida em investimentos, por exemplo, 
nesta ferrovia. 

O SR. POMPE.U DE SOUSA - Sr. Presidente, 
só uma questão de ordem por favor. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Nobre 
Senador, V. Ex' sabe a admiração que tenho por 
V. Ex' pela sua inteligênciã. 

O SR. POMPEU DE SOOSA - Eu não queria 
tratar de assunto da CPI, mas queria merecer de 
V. Ex' 2 minutos de sua _atenção, se for possív~l. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)-Na Co-. 
mi$são,_ n~ temos aberto precedente, e é por 
essa razão lógica que estamos chegando a bom 
termo na execução desta Comissão. 
--Agrade-ço-a presença-do ertilnente Ministro que 

fez aqui uma exposição transparemte, todos aqui 

entenderam e ouviram os comentários mais diver
sificados, 

Quero agradecer a presença de S. ~ 
Comunico à Comissão que às 15 horas estará 

presente, aqui, o Ministro dos Transportes. 
Designo os nobres Senadores Affonso Camar- · 

go e Pompeu de Sousa para acompanharem o 
Ministro até à porta. 

(Suspende J reunião até as 15:00 horas.) 

O SR. -PRESIDENTE (João Menezes) .:.._ Srs. 
Senadores,_ vamos continuar a 5:essão iniciada pe
la manhã, com o depoimento do Ministro Aníbal 
Teixeira. Agora vamos ouvir o ú_ltimo depoente 
desta CP! da Ferrovia Norte-5u~ o Ministro José 
Reinaldo Tavares, 

Comiido_o Ministro para tomar assento à mesa. 
(Pausa.) 

Como hoje pela manhã, o Ministro Reinaldo 
Tavares está também isento de prestar juramento, 
uma vez que S. Ex' não foi cori\rocado, e sim 
convidado para prestar alguns esclarecimeritos. 

Sr. Ministro, se V. ~deseja que ;:;.lgum assessor 
s~u o_a~mpanhe, poderá ~-~-~vir aqui B;té à mesa. 

!?f· Ministro, esta COmiss_ão faí criáda pela se
Ql!in~ ~~solução: 

"Resolução_~ Constitui Comissão de In
quérito. 

N.os_terrnos do arl 170,_ aJJne_<;~; a, do RegiM 
menta Interno, é constituída no Senado Fe
deral. uma Comissão de Inquérito, composta 
de_9_ membros, para o fim de, no prazo de 
60 dias, apurar as irregularidades divulgadas 
no jornal Fg1ha de S. Paulo, na concor
rência para implantação da Ferrovia Norte
Sul e analisar todos os aspectos da viabili
da~e s?ci~econômi_ca _daquela ferrovia." 

-V. ~ prefere fazer sua expOsição e ser interro
gado ao_ fina], ou quer ser interrogado durante 
a exposição?. - -

O SR. JOSÉ REINALDO TAVARES- Farei 
minha -exposição; ·Após, e.:.. i à dispostção de 
V. E# para as PerQuri.tas. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -V. Ext 
tem a palavra por 30 minutos, para fazer sua expo
sição, perí0do em que não será interrompido. 

O SR. JOSÉ REINALDO TAVARES- Senhor 
Presjdente, 

Senador João Menezes; 
Senhor Relator, 
Senador Mansueto de Lavor; 
Senhores Senadores, 
Membros desta ComiSsão, 
Perrnita:m-me saudar o_.Poder Legislativo, aqui 

r~?um~do nas pessoas de Vossas Excelências. A 
Con1issão Parlamentar de Inquérito, como institui
ção do direito constitucional brasileiro, é uma das 
maiores conquistas democráticas que a nós to
dgs, do_ Legislativo e do Executivo, cabe prestigiar 
e preservar. A CP! não é só o fórum dos debates, 
mas também o momento da apuração da verda
de, no interesse mãior.dci Pais e da -nossa ge"nte. 

Assim, passo agora ao tema da convocação, 
afirmando que não podemos imaginar a Ferrovia 
Norte-Sul como uma proposta isolada ou apenas 
restrita a uma polftica de_ transportes. Como mo
dalidade o~cional, _ela é um investimento inSepa
rável do áesei1volviri1Emto -da economia regíOnal 
do Cehtro-Oeste. Não só inseparável, mas tam-



2572 Quarta-feira 28 

bém tndispensável ao desenvoMmentQ dessa 
economia. 

E issO é tão-evidente que não encontra contes-
tações sensatas. - _ _ _ 

Mas o que toma prioritário esse investimento 
e o sobrepõe, como regra, a outros investimentos 
tidos como básicos em áreas do Sudeste e do 
Sul é que ele deslanch~.U~ e_tapa efetiva i1a 
política governamental de desc:entra1~ção geo
gráfica das forças produtivas, enfim, da reorga
nização territorial da economia nacional. _ 

A Ferrovia Norte-Sul é o instrumento básico; 
fundamental, para uma estratégia de reorgani-· 
zação territorial da economia nacional. Somos· um 
Pais Continental, no qual a economia se ewrime 
através de pólos e antipólos, de capitalismo e pré
capitalismo, de desenvolvimentº e subdesenvol
vimento, de hegemonia e dependência, de riqueza 
e pauperis~o. 

Será que não é preciso urgência no rompi~ 
mento dessas desproporções e antagoniSinos? 

De qualquer modo, a Ferrovia _Norte~Sul nunca 
deverá ser c::onsiderad_a fora de suas int,errelações 
com a atividade ecOhômica da qual ela ~- U~"D. 
componente essenciaJ, especialmente em_áreas 
de fronteira econômica, como é O Cãsó da região 
Centro~Oeste. 

Gunnar MyrdaJ tinha razões hitóric;as para es
crever que os processos espontâneos, no lalssez
falre de economias subdesenvolvtdas, conduzem 
ao agravamento e não à diminuição das desigual~ 
dades regionais. 

No Brasil, os modelos de estudo de viabiHdade 
econ6núca são conduzidos sob a perspectiva da 
capitalização privada, independentemente do in~ 
vestidor e das funções que o investimento possa 
vir a desempenhar no sistema econômfco~sociaJ. 
Sempre se procuram respostas do investimento, 
considerando a sUa taxa interna de retomo ou 
da lucratividade do capital imobilizado, isto é, o 
investimento só se mostra viável quando garante 
um mínimo de remuneração líquida direta. Tam~ 
bém se introdtll na avaliação, como outro indica
dor, o cálculo da reJaçà9 custo-beneficio, fixan~ 
do-a (a mesma deformação metodológica antes 
referida) segundo os mesmos parâmetros de ren-
tabilidade do capital. _ 

Trata-se, nwn e noutro caso; de um método 
bancário de avaliação de financiamt:_ntos ou Pe 
aplicação de capital por investimentos do setor 
privado da economia, mas_ que nade;~ t~m a ver 
com a natureza da viabilidade e com a conve-
niência dos investimentos do poder públtc:o em 
programas de desenvoMmento -~conômjco_ e so
cial. 

A viabilidade de um empreet1dirrieiito ·com-O 
a FeiTovía Norte-Sul n_ão pode ser encarada sim~ 
plesmente sob a ótica imediatista de lqTl gerente 
de banc_o sem compromissos com ~.função social 
do dinheiro. E é isso qi..te se procura;-através dos 
estudos de viabilidade económica tão reclamados 
peJos contestadores da _ferrovia. 

A ferrovia não é em primeira análise, nesse ca
so, uma oportunidade ou um melo de gerar lucros 
imediatos em cima dos seus ativos. 

Embora desejável - e lucros havéra, sim -, 
sua função agora, e a longo prazo, é outra. EJa 
se insere como parte cativa de um conjunto numa 
estratégia governamental de desenvolvimento 
económico, voltada para a mobilização das forças 
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produtivas em dada região da fronteira econô
mica, até aqui deprimida ou estagnada. 

O_que cabe indagar, por isso, não é se a ferrovia 
é viável segundo a expectativa de imediato retorno 
ConvenCional do seu investimento, mas em CllJ.e 
medida ela pode c.:ontnbuir para despertar forças 
-econ6micas potenciais, sustentar mudanças nas 
estruturas produtivas e permitir novas relações 

-ae·mercado, e assim por diante. 

Estudos desse tipo.:.._ além de sua nítida ulàde
quação para mensurar retomos·-econômicos e 
ben~cios sociais de um investimento, a partir 
do qual o poder público exerce funs:ões institu
cionais desenvolvimentlst.aa - também são 
sempre irreais, formais, apóiam-se em arblbios 
matemáticos e elementos subjetivos, transfor
mando o intangível em falsas quantidades e falsos 
valores de projeção. -
--A ferrovia ligará o nada a coisa nenhuma 
foi lançado na imprensa pelos detratores e contes
tadores de uma obra redentora. Nada mais oco, 
e 56 não infantil porque a infância é muito mais 
lúdda, promissora e cívica. • · 

-Pode.".:se reSumldaffierite mostrar, dentre outras 
ri:l.zOeS;- -por que é prioritário o investimento na 
ferrovia. 
- _; _É Cotidição indispensável à distribuição es

Pa,Ciãl da atividade económica e à aceleração do 
proceSso de Qesenvolvimento da re_gião que ela 
vai atender. A construção da ferrovia deverá cons
tituir uina ação paralela, mas integrada, às ações 
gove-rnamentais dirigidas: 

-em face da incorporação dos re_cursos natu
rais disponíveis na região e, com isso, do desen
volvimento do setor primário da economia (lavou
ras, pecuária, produção minera], etc.,); 

-tendo em vista a_cri_ação, induzida ou direta
mente, de unidades dé trabalho industrial; 

-considerando-se a intensificação do_s movi~ 
mentes migratórios parasustentar prograrnas de 
colonização e outros modelos de ocupação dos 
atu.ais vazios· territoriais; 

-em decorrência da implantação de novos 
sistemas urbanas, ou .modernização do sistemas 
existentes, devidamente equipados, e que possam 
oferecer estrutuJ:as de apóio à ocupação econó
mica da região de influência da ferrovia. 

• E, ainda em razão da estratégia de reerga~ 
nização territorial da economia nacional, reduzin~ 
do as atuais desproporções económicas e os an~ 
tagonismos entre áreas cenbals, hegemónicas, 
e át~as perlférlcas, dependentes. 

Não podem p~irar dúvidas quanto à conveniên~ 
cia do investimento da ferrovia, considerada agen~ 
te indispensável ao desenvolvimento económico_ 
reglon"!l. 

A prioridade da ferrovia é sempre contestada, 
comparando-se alternativas de alocação do de~ 
sembolso de _2,4 bühões de dólares previstos para 
sua implantação. Cónl este recurso, poder-se-iam 
reaJizar outros empreendimentos ou implementar 
uma política de subsídios que garantiriam um 
retomo a curto prazo. O capital do investimento 
ferroviário tomar~se-ia caro, considerando a taxa 
de desconto que o investidor vs_ualmente pagaria 
se tomasse esse capital em banco. Por isso, é 
fõl-çosoque o objeto do investimento possa remu~ 

nerá-lo rapidamente. O teor da frágü e insensata 
argumentação é sempre este. 

Oc_orre que os recursos financeiros para o in
vestimento não estarão sendo <:;aptados no mer
cado de capitais. Eles procedem de fundos gover
namentais _ordinários ou especiais. 

No entanto, a questão é mais ampla do que 
essa dos critérios de mensurar a remuneração 
do capital em investimentos altermiti.vos, não ne-
ceS-sariamente comparáveis do ponto de vista das 
relações do investidor com a socie®,de, e dos 
efeitos socialmente desiguais engendrados. A 
questão maior está em que todo esse balanço 
de alternativas, e a respectiva fixação_~da_s priori
dades para os investimentos governamentais, ter~ 
mina, de um lado, por ampliar e consolidar a 
hegemonia das áreas economicamente mais de
senvolvidas do Pa_ís, no caso o_ SuQeste e um 
poUGO _o Sul; de outro lado, por alargar o fosso 
que as separa dos espaços regionais periféricos 
economicamente deteriorados. 

A Nação só alcançará o desenvolvimentO se 
conseguir corrigir desequilíbrios económicos es
truturais-setoriais e estruturais~territoriaiS, se mo
dernizar o que há de mais arcaico no sistema 
proâutivo e se estimular a expansão do emprego 
e da renda em áreas estagnadas, ou semi~apro-
veitadas. -- -

Oaro que implicaria mistificações e utopia, sim
ples retórica, alguém se _escudar na remoção des· 
sas deformações a curto e médio prazos, e dar
um caráter imediatista à elimir)_ação ç:!ps contras
tes, clesproporções e confrontos entre as regiões 
industrializadas, desenvolvidas economicamente, 
e as regi~s de economia atrasada e deprimida. 
Mesmo porque as regiões_que atingiram a etapa 
industrial de escala acabaram se tomando as ma
trizes nacionais do poder económico, político, cul
tural, de certo modo até ideológico. E não querem 

. abrir mão desse status quo. Para mantê-lo, para_ 
preservar e. consolidar .seüs interesses, os seus 
porta-vozes se_ entrincheiram nas justificativas que 
a ocasião aconselha - antes eram os custos de 
oportunidade, projetando maior reprodução e 
vantagens sociais aos investimentos alocados às 
regiões já desenvolvidas; agora é a crise econô
mica, onde só vale üi.vestir nas regiões onde se 
localizou o segmento hegemônico do sistema 
económico. 

É oportuno ressaltar que essa noção conser
vadora de conveniência e prioridade Jocacional 
nos investimentos governa menta~ apresenta hoje 
muitas fraturas, até porque a Slla prática está le-
vando a Região SudeSte a u_m processo gradual, 
cumulativo, de congestionamento e saturação 
económica e sodaJ._ São- muitos os que ali defen
dem a desconcentração da economia e a sua 
irradiação para as regiões periféricas, inclusive co
mo forma óbvia de ampliar o mercado interno. 

Uma análise retrospectiva da economia nacio
nal, nos últimos 30 anos, nos ensina que a política 
dçsenvolvimentlsta do País sempre tem sido 
acionada do centro Para a periferia do sistema 
económico - é a modo escolhido para otimizar 
os efeitos do processo acumulativo em ativos tlXOs 
e semifixos, sobretudo industriais. EsSa ·política 
veio al_imentada pela teoria de que o _atraso abso
luto e relativo das regiões periféricas (Centro-Oes- · 
te, Nordeste e Amazônia), s_uas disparidades, assi
metrias e contradições em ~lação ao Sudeste/Sul 
eram situações lógicas, conquanto paradoxais, 
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geradas das próprias leis do desenvolvimento ne
cessariamente desigual da economia e da sode
dade. _ 

Entendia-se que a estagnação econômica, a 
marginalização social e o subemprego crónico 
das regiões periféricas, com todas_ a_s suas impli
cações, deveriam ser atacados e removidos não 
diretamente, mas pela via do progresso econ6-
mlco das áreas situadas no_ çt:_n:b'9_ do sistema 
--:- para não provocar um nivelamento por 
baixo, dizia um documento governamental sobre 
as metas econômlcas de 1968~70. A essência 
ignomirllosa ·da situação: mais desenvolvimento 
de um lado, nas regiões privilegiadas, às expensas 
do maior atraso relativo nas outras_, já atrasadas. 

Tais parâmetros criaram uma postura prática 
que se vem perpetuando historicamente, e que 
se tomou regra convencional, raiz objetiva e subje
tiva das decisões de investiment_o em todos os 
níveis. Os investimentos nas regiões estagnadas 
só se tornavam aconselháveis quando eles, de 
algum modo, alimentavam a reprodução do cap
tial das regiões centrais e ampliavam os compo
nentes _caudatârios daquelas em relação a estas. 
O Nordeste e a t\mazônja, especialmente, conhe-
cem de perto es_sa molesta experiêncra~-- -

Uma comparação entre a Região Sudeste e 
a região de interess.e da ferrovia comprova a exis
tência desses dois brasls. 

No Sudeste, a concentração territorial do de
senvolvimento econômico ~ e no seu interior, 
o processo acumulativo industrial- traz para es
sa região uma espécie de cavalo de Tróia. Refiro
me à deterioração das condições de vida da maio
ria da população nas respectivas áreas metropo
litanas. No decênio 1970-80, as áreas metropo
litanas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo 
Horizonte registraram um crescimento populacio
nal de 18 bilhões de habitantes, havendo a hipó
tese de que, em 1985, esse quantitativo de au
mento (15 anos) tenha subido para 28 milhões 
- cerca de 2 milhões por ano, no período. É 
isso que, hoje, está estimulando a existência de 
um grave problema urbano, simultaneamente ao 
problema agrário histórico, ambos engendrados 
pelas condições materiais opostas, de desenvol
vimento e subdesenvoMmento, com que se apre
senta a organização estrutural-territorial da econo
mia. 

A concentração social e demográfica nos espa
ços urbanos metropolitanos da Região Súdeste 
transformou-se num grande desafio à sociedade 
e ao Governo. Como enfrentar os desequillbrios 
entre a demanda do emprego e a sua oferta? 
Como remover a proliferação de favelas e cortiços 
nas periferias urbanas e atender aos milhões de 
favelados, cujas reinvindicações por uma quali
dade de vida menos desumana se politizam cada 
vez mais? Como sUperar a saturação das vias 
de tráfego diante das necessidades dos fluxos ori
gem/destino dessas populações? Como garan
tir-lhes o saneamento básico. impedir a poluição 
socio-ambtental, reduzir a mendicância e a crimi
nalidade? Como dar soluções ao problema habi
tacional, que é, a um s6 tempo, quantitativo e 
qualitativo? 

Já é hora de compreender que a estratégia 
de desconcentração demográfica e econômica, 
com o aumento das oportunidades de desenvol
vimento das regiões periféricas, responde satisfa
toriamente a esse elenco de desafios. 
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·-A-decisão de construir a Ferrovia Norte----; Sul 
está ·contida nã-estratégia de transformãi"- oS--dois 
brasls em um só. 

Ressalte-se que não se tr-ªia_ de uma soll!Çã_o 
restritamente de transÇ.Orte; é_uma estratégia _de 
desenvOlvimento ecoliômico lançada nas colidi
ções de uma área de_ ocupação pioneira e da 
qual a ferrovia_é_yro__ j::piJlponente essencial. Pou
cos países no ooundo têm_ um_ c_apital estocado 
e disponível para ser aproveitado em bene_fíçio 
do seu desenvolvimento, como o aras,il. . 

A decisão de- construir a ferrpVia termina com 
o ckcuJo YiC:io_so: a região não tem transporte por
que não tem ecpnornia~ e n{!l_o tt::m economia j>cir
·que não_ tem transporte. Transporte e ecOnomia 
são efeito e causa um do o_utro. 

Mas será que esse empreendimento nãO é Viá
vel economicamente, mesmo sob a ética de crité
rios bancários, como a da taxa interria de retoiTIO? 

A área de influência da ferro\d_a Norte-81.,1}_ é: de 
143 milhões, 204 mil hectares, com um potencial 
de produção de 45 milhões de toneladas de gr~<?s 
por ano e 132 milhões de toneladas de produtos 
florestais, 565 milhões de tonelas de calcário, 195 
milhões de_tonelas de dolomita, 163 milhõe5!- ç\e 
toneladas de cobre, 158 milhões de tonelada,s 
ele níquel, 155 milhões d_e toneladas de prata, 
222 milhões de toneladas de granito e mármore, 
2Z7 milhões de toneladas de outrQs minérioS ·e 
um rebanho que, em 1986, tinha 27 milhõeS de 
Cãbeças de gado bovino. Corn _o .Qás de Un.icu 
e a Província Mineral de Carajás, região que leri1 
ampla capacidade de produzir ferro-esponja, ·pior 
dutos _químicos e fertilizantes_ e grande número 
de inslirrios industriais. Aléril do mais, o potencial 
de geraÇão~P,e energia hidroelétrlca-da região che
g~ a _20 nl~ megawatts. Nessa região do Brasil 
pode se tomar o maior prodUtOr mundial de celu
lose d~ fibia curta, c:om grande área de refloresta
mento e também ·de ferro-gusa, de_tarvão vegetal 
e âe chipps de madeira; considerando três .:~lter
nati_vas: -pessimista, moderada e otimista, da pro
duçãÕ de grãos da r_egião e da sua influênCia 

- ria cargâ" a: ser transportada pela ferrovia, com 
um-potencial de carga que já em 1990 irá variar 
entre 9,9 ·milhões de toneladas a 12.4 mU.h9~s 
de toneladas/ano, aumentando gradativamente a 
uma velocidad_e de ocupação do que a oconida 
historicamente no Brasil, atingiríamos, no ,ano 
2005, com a Có!rQa da _Ferrovia Norte-Sul, varian
do entre 26,9 milhões de toneladas a 40,1 milbões 
de torieladas/ano. --

A ocupação da área, nessa velocidade, exigirá 
8, 7% anualmente do total de crédito agricol;;t de 
1987, portanto, inteiramente dentro de no~s~s 
possibilidades. 

- Objetivando garantir a aceleração do desenvol
vimento agrícola-industrial, essa região terá_ bene
ficias do Programa Grande Carajás e será criada 
uma institUição no modelo do INDEM (Instituto 
de Desenvolvimento de Minas Gerais) que no pe
riodo de 1970 a 19"87 implantou 567 proj~tos 
com o valor de investimento de 8,2 bilhõe~ c;Je 
dólares, criando 816_mil empregos no Estado 
de Minas Gerais. 

A taxa interna de retorno, no horizonte de_ 25 
anos,. chega aos números impressionantes que 
variam de 35 a 38,2, se considerarmos ape)'tas 
a transportadora, de 11,3 a 14,3 para a transpor
tadora mais superestrutura e· 5,1 a 7,9 para o 
total deJiiVestimento do projeto. O PElBEC? coin 
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desconto de 6% é 13 a 16 anos para a transpor
tadora mais superestrutura e de 21 a 25 anos 
para o projeto total. As taxas de retomo no investi
me_nto de feuovias nos Estados Qnidos- era de 
5. 7, em 1984, em inédia. Portanto, mesmo sob 
a ética ]Jancáiia. o investimento é-extremamti11te 
atraente e capaz de atrair investidores. Entretanto 
as autoridádes da região acham que a velocidade 
de ocupação será bem maior do que a tomada 
nos cálculos_o que melhorará ainda mais a atrativi
dade do investimento. T~nho. para mim, que as 
gerações futuras vão reagir com muito humor 
quando, estudando _a história do nosso tempo, 
se depararem com a gênese da Ferrovia Norte
Sul. Não entenderão, com certeza, por que uma 
obra que lhes estará a render tantos e incalculáy~is 
dividendos, asseg-Ufarido-Jhes a vantagem da eco
nomia de ri"t~rc~do que irão desfrutar, teve que 
custar, aos seus idea1izãores e executores, tantas 
e quase sempre terríveis e inj~:~stas c!-ificuldades. 

Consola hoJe saber sobre as dificuldades do 
Presidente_Abrão Uncoln, quando vislumbro ti que 
o futuro da América precisava se encaminhar não 
Só pela-pai:- enfre o Norte e o Sul, mas também 
para O distante Oeste e por estrada de ferro. O 
Pfesidente -Jos-é -5amey Seiâ, sem -dúvida, r~eço_
nhecido pela história, em razão do seu empenho 
em favor da des_centralização_da ecºnQJl"!i~ e da 
abertura de novas fronteiras, entregando ao País 
as potencialidades de que dispõe também o Cen~ 
tro-Oeste. . . . __ __ . 

Agradeço a atenção com que me_ o~am e 
coloco-me à disposição de V. ~ para respOnder 
a tQda e qualquer indagação, dentro do _tema que 
·jUstificou a rriinha cOnVocaçã_o._ · - ' 

-Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - De 
acordo com o estabelecido na Comissão, os Sis. 
Senadores terão agora o espaço de dez minutos 
pàra. fazef 'observações e perguntas direfas ao Sr. 
Ministro. S. EJcl' terá, em seguida, cinco minutos 
para respondê-las. 

--- -

Com a palavra o nobre Senador Leopoldo Pe
res. 

0 SR LEOPOLDÓ PERES--Sr. Ministro, não 
discuto_as_vantagens da construção da Ferrovia 
N_orte-Sul para Q_desenvolvimento do Centro
Oeste _e_grande parte do Norte do Brasil. Há, con
tudo, espedalistàs e técnicos que optariam por 
uma solução hidroviária. 

Pergunto_ a V.~~ e gostaria de obter respos
tas objetivas; Quais_&_s __ va,ntagens da construção 
da Fêrrovia _sobre !iá.Pe_rtura de um sistema hidra
viário para a evasão da produção do Cenfro.:Oes
te, prindpalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Jão Meneze_s) - Tem 
a palavra o Sr,. Ministro, para responder à per
günta. -

O SR.JOSÉ.RE!NALDO TAVARES -Sr. Sena
dor, na verdade, defendemos a construção:_ da 
Ferrovia e da hidrovia. Não vemos motivos para 
comparação entr_e u_m sistema e outro. 

Se-aproveitarroQs os meios hidroviârios e ferro~ 
viários de que dispomos, teremos pelo menos 
cinco grandes eixoS de integração da nossa ~co
nomia. 

.Passando pela hidrovia do no- São FraJ.1ciSCO, 
ligada ao SuLdo País, em Pira!_Jora, pelo si~ema 
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ferroviário, estamos projetando a Ferrovia Trans
nordestina, que liga Petrolina ao sistema ferro
viário do Norte do_ País, formando um grande 
eixo mais próximo do litoral. Depois, viriam a Fer
rovia Norte-Sul, com a integração do sistema fer
roviário do Norte e do Sul, ~ hidrovia do Araguaia 
e Tocantins, a do Madeira e a do Paraguai. 

A hidrovia do Sªo Francisco recebeu, este ano, 
recorde de <::arga de toda a sua história. -

No rio Madeira, já fizemos o balizamento _com
pleto de todo o rio, com sinalização dium-ae Oõtur
na, diminuindo em três dias a viagem pór esta 
hldrovia. 

No rio Paraguai, está-se fazendo a dragagem no 
trecho prioritário entre Các_eres e Corunibá. O 
Ministro dos Transportes do Paraguai esteve co
nosco em COnimbá, e o Ministro da Argentina 
chega na próxima semana. Esses países, junta
mente com o Brasil, irão construir uma das maio
res hidrovias, a do rio Paraguai. 

A hidrovia do Araguaia e ToCantins é extrema
mente importante. Estamos cumprindo todas as 
prioridades do estudo do PRODIAT, que definiu 
como sistema ideal para aquela área de influência 
a hidrovia. O PRODlA T divulgou um plano de 
pes9uisas para o desenvolvimento da navegação 
no no Araguaia, feito em conjunto com a SUNA
MAM, o Conselho Diretor do Fundo de Marinha 
Mercante, a Diretoria de Portos e Costa da Marinha 
e a Portobrâs. 

Esse plano de pesquisa é importante para se 
poder pensar em transformar o rio Araguaia em 
hidrovia. Vou ler alguns trechos, para que V. ~ 
possam ter conhecimento perfeito das dificulda
des da transformação em hldrovia de um rio sem 
regularização, como é o Araguaia. 

Na pág. 13, diz-se: · · · 

"Como já referido, O rio Araguaia e seUS 
afluentes nunca foram utilizados efetivamen
te como via de transporte regular. Em conse
qüência, apesar dos meritórios e detalhados 
levantamentos realizados recentemente pela 
Portobrás, que demonstram cabalmente a 
viabilização de utilização da hidrovia para rno
yimentação económica de grandes volumes 
de cargas, não se dispõe de informações pre
cisas sobre as reais cOndições de trânsito 
das embarcações nas passagens críticas, es
pecialmente em situações excepcionais de 
nível d'água. ~ __ 

EssaS informaÇões, normã.lmente forneci
das pelos práticos do rio, só podem ser obti
das pelo contrato íntimo e contínuo com o 
üU"SO d'água em seus diferentes estágios hi-
drológicos. _ 

A necessidade de vivência dos problemas 
específicos da hidrovia é, sobretudo, impor
tante para o trecho do rio entre Conceição·_ 
do Araguaia e Aruanã que apresenta um leito 
móvel como dança contínua da mobiUdade 
dos bancos de areia, na posição dos canais 
de navegação e nas profundidades devido 
à mobilidade dos bancos de areia e aos fenô
menos de autodragagem, ou seja, o aprofun
damento do leito com o abaixamento do nível 
d'água sob influência das alternativas impre
visíveis de cheias e estiagens. Mesmo nos 
travessões rochos_os têm sJdo notadas modi
ficações nas condições de escoamento que 
podem pôr restrições de tráfego, devido à 
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velocidade das águas e que não são c:QfLSta~ 
táveis através de le\tantamentos isolados, por 

_ mais significativos que sejam." 

EsSe plano de pesquisa está dividido em três 
fases: a elaboração do projeto de comboio; a 
construção e armação do cambio; e a operação 
do comboio. Conforme o projeto, a primeira faSe 
levaria ~is meses; a segunda fase, quatorze me~ 
ses, e a te~ceir~- fase, quarenta meses. 

Contratamos o Instituto de PesquisaS Tecnoló
gicas, o 6rgao indic;àdo pEilo- eStudo, para fazer 
o projeto do Comboio. Foi feito o projeto do com
boio, a Portobrás realizou uma licitação para a 
contratação do comboio, contratou um estaleiro, 
e esse comboio _estará pronto em meados do 
p-râximo ano, quando essas pesquisas serão ini
ciadas. 

À luz do PRODlA T, somente quando esse com
boio terminar todas as pesquisas, estimadas em 
quarenta meses, é que poderemos ter certeza, 
para poder faz.er as obras, o orçamento dessas 
obras, para ter uma idéia das difiéú.lda~~ que 
enfrentaremos para transformar esse rio numa 
hidrovia. Aliás, citaria também aqui as autoridades 
da região, como o Governador Henrique Santillo, 
que tem, reiteradamente, feito comentário sobre 
este assunto, inclusive aqui, nesta Uf. Inclusive 
lerei um trecho do trabalho dele: 

''Tais estudos e pesqui~ seiVi~aa:n _p~a 
defmir a --hidráulica do rio e também para 
se veri_fic_arem os fenômenOs de-- mobiliçiade 
extrema dos bancoS--de- areia_ do Araguaia. 
Este é o fundarrierltal obstáculo à navegação. 

As formaç~s aluviai$ dos principais con
tribuintes do Araguaia tomam o rio um depo
sitário-de areias, que forma suas ext~nsas 
praias variáveis a cada enchente. Pode-se de
finir o Aiaguaii:i-como um rio de bancos mó~ 
veis, como o rio Loire, da França. No Ara

. guaia o canal é indefinido. Desf!ica-se. ain~a 
a questão ecológica, representando sérias 
restrições. ~ pr~íso que os _es4Jdos reco
mendados dimensionem com propriedade 
as perdas ecológicas que signifiCariall_l obras 
de estabil~ção de margens, bancos e canais 
móveis. --· __ _ _ _ _ 

A cons:tru_çã9 de espigões para manuten
ção de canais em rios de fundos móveis= alte
ra a relação entre o meio líquido e o meió 
sólido, destruindo praias e margens, para se 
fazer canais navegáveis", 

disse aqUi o Governador Henrique Santillo_. 

Queria mostrar aqui uns mapas, em fotografaas, 
do Instituto de Pesquisas Espaciais - IPE, dessa 
região, para mostrar esse problema do assorea
mento do rio. 

(Projeç!Jo) 
Temos aqui uma fotografia de 30 de _julho de 
1985. ~ uma fotografia colorida. Essas áreas em 
branco são os ban<::os de areia móveis do· rio 
Araguaia. (Risos) 

(Projeçiio) 
Orna fotografia de satélite do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais. 

{ProjeÇiio) 
Algo bastante claro: a progressão do assorea
mento do rio. Quer dizer, não é -só a_ existência 
de banCos móveis, é a contínua e progressiva 
acumulação de areia e a mobilidade desses ban
cos dentro do rio. 
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(Projeçiio) 
Nesse mesmo trecho, a parte em amarélo, fOram 

os bancos de areia detectados em junho de 1979. 
Elas não são as maiores. Aqui n1esmo vemos 
outras bem maiores, mas é só para mostrar a 
existência dessas áreas, aqui, em 1979. 

{Projeção) 
Em 1995 .. na mesma área, a situação é completa
mente diferehte. Todos os bancos aumer)taram 
de_ tamailho e alguns deles, podemos ver clara~ 
mente, se -deslocaram. 

(Projeçiio) 
Este daqui, por exemplo, se repartiu em dois. 

Estoutro teve _uma <::riação de outro no rumo da 
outra margem, e assim por diante. Por isso ·que 
é necessário esse plano de pesquisa, porque o 
rio é extremamente móvel e tem grandes dificul
dades. Temos fotografias do Tocantins e do Ara
guaia em que vamos ver a completa díferença 
entre os dois rios. 

(Projeção) _ . _ . 
O lNPE-também forneceu- aqUi Tlõ Araguaia, 

está distante, mas esta fotografia _pode circular, 
para que·os Srs. possam verificar, mOstrando oS 
bancos de areia no trecho do rio Araguaia. Portan
to, o rio é bem mais largo, porque é wna cracte
ristica d_e&Se_assessoramento, vai obrigando o rio, 
a água a COJl'er em uma superfície mais rasa e, 
assím, diminuindo a profundidade de todo o rio. 
O Tocantins, que tem muito mais água, é um 
rio bem_ mais estreito,_mas muito mais profundo, 
não se vê nenhuma mancha de areia depositada 
no_rio Tocantins. 

{Projeçiio) - -
Aqui, um trabalho feito pela Portobrás, que está 

à disposição dos Srs. Foi um contrato com uma 
.firma privada que fez o lev~ntamento de todos 
os pontos. Aqui estão fotografados todos esses 
areais. Esse trabalho não é de hoje, é um trabalho 
mais antigo. Queria chamar atenção para o traba
lho dos_ técnicos que estiveram lá, para as condu- _ 
sões a que eles chegaram. 

É de se notar, devido à grande mobilidade do 
leito e por serem as fotografias obtidas de bancas · 
já bastante antigas, alguns locais onde existiam 
ilhas estão hoje ocupados pelo canal, por outro 
lado, antigos canais estão tomados por baixios, 
conforme assinalado. 

No final do relatório, ele diz: 

"No decorrer dos trabalhos, ocorreram di
versos encalhes das embarcações qe ~eiViço, 
apesar do grande cuidado dos práticos dO 
rio por nós empregados. A grande mobUi
dade do leito, com a consl:l'qüente ml!dança 
-do canal navegável, muito contribuiu para 
isto, principalmente antes da defmição doca~ 
na! de estiagem, decorrente da_, queda das 
praias, na pitoresca expressão regional. 

Nas travessias de pedragem e corredeiras 
somente foi necessária calagem das embar
cações maiores na corrE::c;leira de_ Três Por
tos." - -· ~---- ~-

Pât-a se ter uma idéia do que- ele dí_sse, que 
encalhou toda hora a embarcação de s_eiViço, aqui 
temos uma__fotografia da embarcação de serviço. 

(Projeção) 
A embarcação de serviço nada mais é do que 

esta, um pequeno barco de pescadores. Assim 
mesmo enc:alhou durante todo o trecho. 
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O-segundo ponto de dificuldade para a: constru
ção da hidrovia, que deve ser construída, mas_ 
temos que resolver esses problemas primeiro, é 
passagem da região entre_Xambloá e _Conceição 
do Araguaia, que deverá ser vencida pela Hidroe
létrica de Santa Isabel. Todos sabemos da fund""
mental importância para a ligação do Araguaia 
e do Tocantins dessa Hidrelétrica de San4t Isabel. 

Os trabalhos da_ EletroOQ.rte sobre a Hidra_~ 
létrica mostram o seguinte: não está prevista a 
construção antes do ano 2001. porque diversas 
outras hidroelétricas que têm um custo de implan
tação por kw muito mais baixo, tomaram a priori
dade da Hidroeléttica de Sçmta I~e1. Então~ ela 
não está prevista antes do ano 2001. Se for feita 
essa barragem e a eclusa pelo Ministério dos 
Transportes, teremos que investir, na barragem, 
1,7 bilhão de dólares e na eclusa, um valor que 

. já estava computado anteriormente, cer_c_a de 145 
milhões de dólares. Portanto, as condições _de 
igualdade teórica que havia__tio trabalho de recorte 
entre a ferrovia_ e a hidrovia, m~mo colocando 
um bilhão de dólares a mais na ferrovia, teremos 
que colocar um bilhão e 700 ffiilhões _de d6lare..s 
na hidrovia, que muda bastante_ o resultado daw 
quele trabalho. Por Isto, como a barragem com 
a eclusa deve levar de 5_ a_6j~:iloS Se, pOr alguma 
prioridade, for colocada n_o orçamento da EletrQ
norte, no ano 2002, por exemplo, porque até no 
ano 2001, pelos documentos oficiais. não está 
prevista, for colocada no ano 2002. _somente no 
ano 2008 poderemos pensar que essa barragem 
esteja funcionando. Não M condiçõe~ de fazer 
antes. Assim mesmo, a Portobrás, que é o _órgão 
que cuida das hidrovias, ê o órgão oficial do Go
verno para tratar das hidrovias, e os seus técnicos 
são os maiores defensores da hidrovja, me_..s_r:no 
sem se_ deter nesses problemas, sem considerar 
esses problemas de assoreamento, considerando 
a construção da hidrelétrlca pelo setor .elétrlco, 
agora, a Portobrás chegou à seguinte conclusão, 
comparando, teoricamente, os dois sistemas: inw 
vestimenta em equipamento operaclonal - vou 
deixar, inclusive, esse trabaJho- ferroVia: 342,7 
milhões de dólares; hidroVia: 914 milhões de dóla
res, ou seja, 2,7 vezes maior investimento no equi
pamento operacional para transportar a mesma_ 
carga; e a- rodovia, 2 bilhões e 812 -milhões de 
dólares ou, se a vida útil for menor, 1 bilhão e 
197 milhões de dólares. 

APortobrás chegou à condu_são_de que a ferro
via e a hidrovia ec.onomizaria_m, praticamente, um 
bilhão de dólares por ano no· consumo de com
bustível em relação à rod,ovia, que, hoje, está lá 
implantada e limita o desenvolvimento da região. 
No consumo de combustível, a Portob_rás chegou 
à conclusão de que, em litro, por 1.000 toneladas 
quilómetro útil, que é a maneira de medir nq siste
ma ferroviário ou aquaviário, e a média da hidra· 
via, consumo por litro/tonelada quilómetro útil, 
seria 11,3 em média; da ferrovia, 5,45; e_ da rodo
via, 56 e 53-isto na média. No sentido Sul-Norte_, 
a hidrovia - e, aí, aproveitaria a descida da cor
rente - gastaria 9,47 litros por toneladalquilô
metro útil, e a ferrovia, 4,90. No sentido norte-sul, 
onde há a maior carga, o Geipot chegou à condu· 
são -de que quase 7_0% da carga se destina do 
norte para o sul. Neste sentido, a hidrovia gastaria 
13,12 litros por mil tonelada/quilômetro útil, en· 
quanto a ferrovia gastaria 61ltros por 1.000 tonela-
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das/quilómetro útil. Portanto, menos _da metade 
no sentido da maior carga. -

A mão-de-obra incide no custo de operação 
do modo de transporte. A ferroviária - o índice 
aqui é homem/hora por 1.000 toneladas/quilô
metro útil: 

Ferro\1ária: 0,0565 homenSJhora por mil tone· 
ladasJkw útil; 

Hidroviária: 0,44 homens/hora por mil tonela
daslkwútil; 

Rodoviária: 2,22 homens/hora por mil tonela
das!kw útil; 

Os custos de transporte na ligação norte/sul, 
se_ aí considerarmos que a hidrovia está pronta, 
que ess_es bancos de areia não atrapalham, que 
a Hidroelétrica Santa Isabel está construída, quer 

dizer, considerar que a implantação, o investimen
to de capital na ferrovia é muito maior, se não 
houvesse esses problemas, mesmo considerando 
que é muito maior, teríamos o_seguinte (valores 
em dólares por mil TKU): 

Ferrovia: 1,84. 
Hidrovia: 3,37. _ 
Rodovia: 27,58. (Isso na operação). 
Equipamentos para Piedade: 
1,13. 
2,51. 
15, respectivamente. 
Entrando com o total do custo da via, teremos: 

custo. integral de ligação ponta a ponta do Planalto 
Central a portos e cidades da região por ebco prinw 
cipal (utllizados valores em dólares por tonelada): 

EIXO PRINCIPAL NORTEfSOL 
Destino Belém São Luís Marabá Imperatriz Ferrovia 22,47 21,90 18.5!1 ~.&1 Hidrovla 
Rodovia 

22,22 25,82 17.58 18,35 
84,38 --97,89 50,92 68,04 

Portanto, mesmo-considerando que na hidrOvia 
não se tivesse que investir nada e na ferrovia tives
se que investir tudo, o custo final de transporte, 
considerando o_ pagamento dessa infrawestrutura; 
seda praticamente o mesmo, tanto para a ferrovia 
como pafã a hidrovia. 
· Tempo âe viagem- Um maior tempo de via
gem significa aumento no custo financeiro -do 
estoque;-póis o prOduto em movimento estará 
comprometido, mas não poderá ser utilizado; au
mento do custo de transporte de prodUtos que 
exijam Cuidados especiais e de custo proporcional 
a tempo corrido: produtos perecíveis, cargas peri-
gosas. ---

-Terifpo- de viagem: 
Hidrovia- Planalto Centrai-a Beléin: 18.6 dias. 
Ferrovia-Plana1to Central a São Luís: 3,5 dias. 

- -aarantia da operação do sistema - Uma das 
principais características de um sistema de trans
porte deve ser a possibilidade de operação perma
nente. A suspensão de um sistema de transporte 
por certo periodo de tempo, ainda que previsível 
e proQ-rãmável, representa um aumento no custo 
de estoc:agem dos produtos, armazenagem e cus
to financeiro. A hidrovia, no trecho Aruanã/Con
ceição do Araguaia, não apresenta condições _na
turais de utilização permanente devido à pouca 
profundidade que atinge nos períodos secos do 
MP"" A ferrovia, pelas caracteristicas próprias do 
sistema, oferece uma garantia integral de opera
ção, emPora a Portobrás ache que isso pode ser 
_cli,rninad9 gradualmente. 

Garantia de operação do sistema. 
Ferrovia - É integral ao longo do ano, 100% 

do ano. 
Hidroviª - Comtroio Araguaia com calado 

operacional, determinado pelos técnicos, de 
I .20m. Dados do PRODIAT: 85,25, endossados 
pela Portãbrás. -

AnQS médios. 
Hidrovia- Mais de 90% _do ano nas condições 

naturais do _rio. _ 
Anossecos~-:-Menosde90% do ano nas condi-

ções naturais-do rio. -
_Eietritli:ação- Só a alternativa ferroviárla per

mite a eletrificação. No futuro, no caso do aumen-

to dos preços dos combustíveis, há necessidade 
de importação de combustíveis. Só a ferrovia Po
derá utilizar energia produzida na região. 

Difereriça de operação em função do sentido 
de tráfego. 

Sentido_.da carga, que infelizmente penaliza a 
hidrovia. No norte/sul é cerca de 70% da carga. 

Facilidade de gerenciamento dO empreendi
mento. 

Em princípio, quanto menos órgãos envolvidos 
com "Interesses diretos sobre o sistema viário, 
mais fácil a implantação. A alternativa ferroviária 
envolve dois órgãos em dois Ministérios. A alterna
tiva hidroviária envolv:e nove órgãOS eni seiS Minis-
térios. -

Os óigãóS e"rl_Volvidos são: ferrovia- Ministério 
dos Transportes, a concessionária e: a Secretaria 
Especial do Meio Ambiente; hidrovia: a Portobrás, 
a SUNAfYlAN, o OPC, do Ministério da Marinha; 
o DHN, do Ministério- da Marinha; o ConSelho Su
perior de Trabalho Marftimo; o DENAE; a ELE
TRQBRÁS; o DNOS; e a SEMA. Este ê um traba
lho da Portobrás. 

MODIFICAÇAO NJ\ LEOJSJ.ôÇÃQ_ -
TRABALHISTA EXISTENTE 

A ferrovia vem alterando eficientemente na re
gíãq, _através da E$ada de Ferro Carajás, sem 
que foss_e necessário qualquer alteração na legisw 
lação existente. Na alternativa hidroviária sãp apre
sentados aspectos legais, envolvendo dez funções 
entravadoras do subsistema hidroviário na região 
(PRODIAT 85125, págs. 53 a 58). Além de uma 
série_ de medidas que visam a diminuir a buro
craCia vigente, -existem dOis pon~s qu~pode_riam 
trazer problemas específicos à hidrovia:: modifi
cações de legislação trabalhista a ser aplicada 
ao p_essoal embarcado, deixando-se de usar as 
existentes para navegação marítima e criando~se 
~ especifica para navegação interior; restrição 
_da atuação de sindicatos de trabalhadores em 

-· prõtos abertos à navegação de cabotagem ou 
em curso para as tarefas que envolvam navegação 
interior. 

A necessidade da análise em que a hidrovi_a, 
como aquelas coisas que fa1ei de não considerar 
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todo um investimento, a hidroVia sa_iria pdr 1 bi
lhão, 227 milhões de dólares, segundo a Porto
brás, e a ferrovia, por 2 bilhões, 392, 5 milhões 
de dólares pela VALEC. . 

A conclusão da Portobrás é a seguinte: a área 
abrangida pela influência da ferroVia e da hidroyia 
ê de tal ordem que as soluções não são exclu
dentes, mas sim complementares. A prioridade 
de implantação dependerá de uma decisão da 
sociedade sobre a taxa de desenvolvimento que 
se pretende obter na região.· A opção de criar, 
a curto 'prazo, em função de urna decisão de polí
tica governamental, portanto, uma decisão políti
ca, uma nova fronteira de -desehvolvimento do 
País, poderá levar a urna prioridade pela ferrovia 
e a uma implantação gradual da hidrovia em seus 
trechos menos oner_osos. A decisão de_~nder 
a um crescimento vegetativo çia regi~o poderá 
levar a uma preferência pela hidrovia, construindo 
a ligaÇão total norte-sul dentro __ d,as prioridades 
do setor hidroelétrico ou por éiedsão de anteci
pação da formação do reservatório de Santa: Isa
bel pelo. setor de navegação.· A implantação da, 
ferrovia poderá ser iniciada gradativamente em 
trechos· onde houver de_mandc,t 'razoável_ que não 
possa ser convenientemente atendida pela hidra
via. 

Estas conclusões. são Q.~ PortObrás. , _ 
Portanto, nobre Senador_,. era isto· que gosiaiia 

de dizer. Quererrios faiér as _duas,_rna_& _quanto 
à hidrovia terem·os de estudar muita coisa ainda, 
como. demqnstrei. 

O SR. PRESIDENTE (João Men~es) --, ConU
nuando os trabalhos da Comissão, vamos- ouvir 
o nobre Senador Pompeu de Sousa, a quem con
cedo a palavra para fazer as suas, perguntas. 

região onde não há. uma produção_ que possa 
justificá-lo em _termos .imediatos, concordo taryl
vém ~om V. Exi' porque é pfecisô côrilbater um 
pouco_esse iiT(ediatjsmo ultrapragmatista, oportli
.nlsta; que só vailazer a_cumulação, e vai ao_ encon
.tro~daquilo que já existe. Dá-se excesso .de meios 
.onçie já existe. absoluta carênciá de meios, onde 
.não existe nada ou existe muito pouco. E até 
V. Q.' _assinalou muito_ bem que isso cria Um círcu
lo vicioso, põrque não se ÇOnstr6i_ transporte na

. queta.área, porql,le a produção ainda não justifica, 
, m~s_ não há produção porque não há transporte. 

Esse_ círculo_ vicio_so nje leva a outra obsess8.o 
que trago há rpu~.s ano~ e _que, não é de. hoJe; 
é _o~argumento que se emprega hoje para dizer 
que o Brasil não está prep:arado para o parlamen
~risQ')o, porq~e n~c;> h~ partidos políticos estrub.l
rados. Não há partido político estruturado porque 
il~o há Parlametltarismo; não há parlamentarismo 
porque não há partido pol[tico estruturado. É real

, _mente um argumento_ il)gênuo, mas, às vezes, 
.é. um. argum~nto caJ?.cio::;o e enganoso, porque 
_também na economia, tal como na biologiã e 
na sociologia, a função cria o órgão. Conco'i·do 
plet"'amente. 

_ _HoJe falef com o Ministro Arubal_ Teixeira sobre 
essa ferrovia, que tem um caráter mais que Pri9ti
táfiQ .e possui até denominação de corredor de 
elÇppr;tação. 

--~r .. Minsitro, antes da _minha pergunta, gostaria 
de jn~gar ao Senador Ruy Bacelar se isso_ não 
_sigflificaria - _!onge de sigflificar um elemento 
altaJTlente desejável a exportação do miriério ao 
pr~C? Vivo e cada vez mais aviltado que esteja 
·no mercado - long~ de significar um processo 
de enri_quecime;nto, não~ significaria uma sangria, 
umcí abertura nas- veiaS deste país já tão sacrifi-

0 SR. POMPEU DE S.OLISA ~Sr. Ministro de cada pela economia inte_macional perversa, que 
Estado dos Transportes, José Réinaldo Tavares, fai Caril que os paises desenvolvidos cada Vel 

a su~ eXÍJ~ição foi realmente cicachapante, há m8is vivam à cuSta dOs p·arses subdesenvolvidos? 
abunçi~n.cia de dados, de ar~um~f!tação. A segunda pergUnta, aquela _observação que 

Tivemos, hoje, aliás, um dia 'priVilegiado. Twe- fnê:ildonei antes: ã afeição que tenho; em fuJlção 
mos, pela manhã, 0 Minisiro _'do Pi.3nejamentci, dás. populações deste País, as p·opú.lações misera-
~sso Amigo Aníbal Teixeii-a; qUe nos deu uma bilizadas e com condições existenciais_ sul:luma-
visão do ponto de vista globalizante do assunto, nas .e_que _se deslQcam, ao_sabor das desgraças. 
do tema, 0 ponto de vista do pJá.nejamento. 0 EJas sã_o desgraçadas numa região, migram para 
planejador tem que ver 0 aSsUhto globalmente. outra; a outra as desgraçam até mais. criando 
Curioso é que houve uma grande identidade tam- uma_ instabilidade da ocupação demográfica e 
bém n~ a~gumentaçã.o de _V._ Ex! em relação à uma mobilidade. dos bolsões de miséria realmen-
argumenta_ção do Ministro d6 PJanejamento. Assi~ te. alarmantes. Sou_ um homem que, desde muito 
nalo este fato, porque, em ielai;âo a V. E,x", VOU - Ci2dO, na minha vida, tenhO uma preocupação 
levantar rlão nova questão, nias'a mesma indaga- angustiosa com relação à desigualdade humana, 
ção. Não_ê nenhuma inquíriÇáO, e -indagação. que me aflige muito. É um dos grandes proble-

Hoj_e p'ela manhã, disse qUe havia aqui um as- mas deste País, ao lado da necessidade da r~for-
sunto que me perseguia ilm Pouco como idéia ma agrária, que criou o deslocamento dos bolsões 
fixa,coinoobsessão.CQri10_(lis5e-.o"óutro.Mihistr9,_ de rois.éria conduzidos pela presença_dos_ ~m
e gostaria de ter uma resposta, quero, em primeiro _terra no campo e que foram projetados como 
lugar, asgjnalar outro ponto da coincidência que - ·gado para as cidades onde são tratados __ como 
também constitui outra obsessão minha em rela- gado. Depois, às vezes,_ fluem para outras regiões, 
ção à observação que v. &- fái sobre 0 efeito . e at~ refluem para essas mesm~ regiões. Ao lado 
cumulativo do fenômeno desenvolvimento-sub- da reforma_ agrária, necessitamos, também, de 
desenvolvimento: quanto mais se: desenvolve a uma reform.:s l).rbana, para que encontremos l).ITla 
área desenvolvida, agrava-se .o subdesenvolvi- solução emergencial para esse gado humano, sa-
rnento a essa desenvolvida; aumenta.-se a riqueza bretudo, uma solu_ção permanente. 
de um lado e aumenta-se a pobreza de outro, Ügrandep'roblema-destepaísêodesequilfbrio 
transformando o Brasil em disparate de desequi- da sua ocupação demOgráfica. Temos regiões 
líbrio. Estou inteiramente solidário com v. ~. densamente povoarlãs-e regiões deSérticas-- que 
porque sou também nordestino. Embora Senador _ teriam condições de põvoamenfo e de exploração 
por BrasíUa, me considerQ-_quase Senador pelo _econ6micaasseguradas.Aausênciadeumplane-
Ceará. por outro-lado, o argumento de que não jamento demográfico - não que eu tenha o há-
se deve fazer um investimento desse vulto numa bíto -de achar qUe o governo brasileiro deva resol-

ver tudo-, tenho a impressão de que o governo 
deveria preocupar-se um pouco com esse proble

. ma ·e ·criãr" ct>hdiçõeS d-e estímulo_ e de fomento 
à OcUpação das áreas desocupadas e paia alívio 
das- áreas superocupa-das e, ao mesmo tempo, 
para a ufilizaÇao_ ei:õnõmica em condições _de vida 
húmana' paia as pOpulações que vivem em_çói'ldi
çõés subumani:ts. deveriamos ter, neste país; pelo 
mel)OS ~m esbo~o de plariejamento ·-glObal da 
ocup-ação demográfica do território Nacional, 
através de um procesSO de fomento, de estimulo 
para o -desenyolvimento de pequenas concentra
ções populadonais, vilas e povoados que possam 
vir a se tOinar pequenas ou médias _cidAdes auto
SufiCiehteS, inclUsive-com um__gràiide Qrau de eco
riomia autônoma, porque elas seriam, ao mesmo 
tempo, produtoras e consumi.doras de bens da$ 
áreas· rurais adjacentes. 

Pergunto: um coÍ'redor de exportações tem 
condições de criar, ao longo de seu percurso, 
situações_ de perma'ilência de populações que 
possam, de certa forma, constituP' um embrião 
para essa área, quer dizer, essa longa ocupação, 
de (QIJXlCl_qúe, ao lado de ser um corredor, tam
Bém -fenha uma saída para ramificações demo
gráficas ao Seu longo? 

Era isso que teria para dizer. LameiltaVelrrlente 
cheguei um pouco atrasado e ainda nã_o fui esti
mulado pelas perguntas dos Colegas. 

O -SR. PRESlDENTE (João_ Menezes) - Evi
. cientemente, o eminente Senador não_ chegou a 
formular a pergunta, e fez, sim, uma brilhante 
exPosição. _ . " 

-Tem a pa]avra o Sr. Ministro José Reinaldo Ta
v~rés. 

O SR. JOSÉ REINALDO TAVARES - Agra
deço ao Senador Pompeu de Sousa as palavras 
em relação aos assuntos aqui tratados. Vemos 
que ·as identificações são muito grandes._ O que 
falei aqui, V. Ex!' expôs bn1hantemente. 

· -Se olharmos o. sistema ferroviário brasileiro 
construfdo no passado, quase todo ele é feito 
para tirar nossas economias diretamente para al
guns pólos. Basta olharmos o mapa para vermos 
essas ral}lificações diretas para os pólos. 

Essa Ferrovia é a primeira que vai permitir uma 
interiorização do desenvolvimento, ensejando que 
o ferra de Carajás possa vir a atender às indústrias 
do Sul do Brasil, que possam ser feitas indústrias 
siderúrgicas em Goiás, por exemplo. É a primeira 
tentativa de coloca_r à disposição dos_brasileiros 
os bens de que dispomos nQ interior do Brasil, 
e esse F_errovia vai dar uma estrutura~ essa possi
bilidade, estando inteiramente de acprdo com as 
sua_s preocupações. _ _ _ _ _ 

__ Quanto .ao problema da reforma agrária, con
cordo inteiramente com tudo que v. Ex' fal_ou. 
t exatamente isto: o desenvolvírnen.tQ. br;3.sileiro 
é feito do centro para a periferia; o Nordeste e 
a Amazônia já estão cansados de sofrer por isto. 
Os próprios empresáriOs nordestinos foram subs
titUídos, que eram grandes empresários antes dos 
incentivos fiscais, por exemplo, foram substituídos 
por empresários do Sul do País. Hoje, os maiores 
empresários do Nordeste- e fui Superintendente 
da Sudene e posso falar-são de fora. As maiores 
empresas pertencem a pessoas do Sul do País. 
Nessa ampla área, de mais de 143 milhões de 
hectares, o, Governo está estudando o programa 
do Brasil Central, exatamente para permitir uma 
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expansão ordenada e induzida, atr~s de diversos 
mec~nlsnios. que nos permitam ganhar tempo 
nessa_ ocupaçãO. 

Uma d'as preocupe~~es do Presidente, inclu
sive, é colocar, mesmo' nas primeiras etapas, as 
cidades agrícolas, que vêm exatamente ao encon
tro do que V. Ex" está falando, permitir que se 
faça a reforma Agrária na Região, que tem terra 
disponível, e a1i, onde já existe uma miyração ex
pontânea bastante acentuada, ela possa servir de 
concentrador e abrigador dessas populações bra
sileiras que Vivem migrando sem condições de 
oportunidade de trabaJho e de vida meJhor. 

Eram estes os comentários que eu podia fazer, 
e agradeço a V. ~ - -

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não 
tenho na lista mais nenhum Senador inscrito. Per
gunto se algum Senador_ quer usar da palavra 
para interrogar o Ministro. (Pausa.) . 

Concedo a palavra ao nobre Senàdor Affonso 
Camargb. -

O SR. AFFONSO CARMAGO- Si. Presidente, 
Sr. Ministro, Srs_. Senadores: 

Avançamos muJto nas primeiras discussões so
bre a Ferrovia Norte-sul do que no dia de hoje. 
Repito mais uma vez, e acredito que seja consen
sual l':!:m nossa Comissão, somos absolutamente 
favoráveis à desconcentração do poder, de um 
mido geral, da economia, da população ... Tenho 
afirmado várias vezes que, se não desconcentrar
mos o poder no País, não iremos arruinai O Brasil. 

Estou absolutamente afmado com toda a expo
sição básica de V. Ex', quando diz que é preciso 
desenvolver as_ regiões e, evidentemente, se há 
desigualdades regionais, que se desenvolvam 
com prioridade essas regiões menos desenvol
vidas no momento. 

O problema da viabilidade econômica, que se 
discutiu tanto aqui - vejo, indusive, que' a pro
posta está em desenvolvimento, já é aJterMtiva 
do Geipot, do que _aquela alternativa de se fazer 
dois trechos_ inicialmente e não a alternativa B, 
construção _d~ ferrovia de uma maneira continua
da. Então, já evoluímos. Lí declarações de V. Ex', 
no sentido de que fart:amos alguma economia 
nesse novo modelo. Avançamos. Essa d1scussão 
toda no começo foi um pouco emocional, mas 
hoje todos_ estamos colocando tudo de maneira 
racional e - acredito - tudo no interesse do 
País. 

O problema da hldrovia, que sempre me preo-
cupou - tenho, inclusive, documentos da lavra 
da Engenharia lsa Rondon, uma eterna defensora 
das facilidades de se fazer o trecho de mais de 
900 Km de construção do Araguaia a Aruanã 
-, o que sempre me preocupou na hidrovia era 
a quase morte dela por duas vezes.: primeiro, 
quando V. EX' -afirmou que- fiã necessidade de 
se fazer 30 barragens na hidroVia, o que reaJmente 
inviabilizaria o trecho de construção do Araguaia 
até Aruanã; depois, quando o Governador Henri
que Santillo afirmou aqui na Comissão que, para 
se viabilizar essa hidrovia, necessitaóamos de 20 
a 25 anos, também uma forma de praticamente 
se eliminar a possibilidade. 

Hoje V. Ex" vem aqui e traz todos esses dados 
técnicos racionais que estão sendo estudCJdos; 
há problemas de bancos de areais, móveis, e a 
PORTOBRÁS, aparentemente, naquele arrazoa
do, pareceu-me que ela seria o coveiro da hldro-
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via, mas, no fmaJ, ela diz que não, é possível tam
bém, porque aqueles números comparativos são 
muito contrários -à hidrovia. Confesso-lhe que me 
surpreendi._Sempre soube que a hidrovia era um 
tipo de transporte ideal, pelos seus custos. Na 
medida em que se demonstrou, com todos aque
les dados, que a Ferrq~a. sob todos os aspectos 
técnicos, custa menos que a hldrovia, agm:,a ijquei 
na dúvida se vale a pena fazer alguma hidrovia, 
porque as comparações são muito favoráveis à 
feiTovia. Em todo o caso, vou encaminhar a V. 
EX' o último documento que tenho da Engenharia 
lsa Rondon, para esdare~:imentos, a fim de que 
a Portobrás faça até o contraditório, uma critica 
ao_ docwnento da Engenharia Isa Rondon. por
que, realmente, fico entre o que ela está dizendo 
- que é possível o ãprOveltarnento barato e ur-:
gente para fazer algum tipo de transporte _de _car
ga, e a opinião da Portobrás, até_ porque _S. .5' 
foi durante: anos - como V. Ex' sabe_-, a chefe 
desse Departamento da Portobrás. 

oe quaJquer forma, me satisfaz a forma como 
estamos colocando ~gora! -~e r:n~eira ba_st.an!-e 
técnica e racional, este problema. 

(iost;Jria de lhe dizer três indagações: com rela
ção àquela proposta da fuma alemã - aquilo 
ficou até hoje em dúvida, porque o Presidente 
fez um alarde muito grande naquele programa 
de televisão, e depois Oão -nos chegou nenhum 
conhecimento se realmente havia aquela pOSSJbi
Jidade ou não-, gostaria de saber se existe ai.nda 
possiblllCfãde; que me pai-eceu até favó"rável,__ de 
eles retomarem todo o patrimônio ao País depois 
de determinado tempo de uso. Poderia ser uma 
boa solução. 

A segunda pergtmta é com relação ao probl~-:_ 
riiã da Valec. V. Ext sabe que o problema da de
núncia foi motivo da constituição da Comissão, 
mas não tem nada a ver com as denúncias ante
riores. Por exemplo, não partidpei, não tinha me~ 
nor idéia que houvesse problema de concorrên
cia, mas, afinal, é o primeiro motivo de convo-_ 
cação desta CPI. 

A Valec, no segundo edital, aumentou a possibi
lidade de desconto máximo de 10% para 15%. 
Minha pergunta é. se isso não significa que o pre
ço-base da Valec não estaria bem estudado, até 
fiz comentário um pouco jocoso ao jornalista Jâ
nio de Freitas, que, a partir daquela denúncia, 
ele tinha deixado de ser só um jornalista para 
ser um economista, pois me parece que acabara 
de gerar uma economia, porque, desde que as 
empreiteiras viessem a dar o desconto máximo 
de quinze por cento, teríamos economizado cinco 
por cento. Digo nós, todos os contribuintes. 

Por último, seria mais uma opinião: por que 
não se elimina a VaJec desse processo, já que 
ela ficou, justa ou irijustamente, Com uma ima
gem ruim perante a opinião púbUca, e, desde que 
vão ser feito os trechos lá de cima e debaixo, 
porque não se elimina a Valec e se entrega à 
Vale do Rio Doce para fazer os trechos Já de dma, 
a qual tem todas as condições de fazer uma am
pliação do processo do Carajás, e aqui no Sul 
a Rede Ferroviária Federa]';) 

São as três questões que ~aloco par~ V.~---

0 SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem 
a palvra o Sr. Ministro, para responder às indaga
ções formuladas. 
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O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
--Em reJação à carta da Dekonsulting, fomos 
procurados - aliás, não fui eu diretamente, foi 
a própria Valec que foi procurada, sem nenhum 
c_ontato anterior, pefo representante credenciado 
da Dekonsulting, e ele afirmou, na ocasião, que 
já vinha estudando há muito tempo a Ferrovia 
Norte-Sul e queria fazer uma pproposta de execu
ção dessa obra. A proposta foi feita em português, 
a imprensa falou muito naquela época que teria 
sido erro de tradução. Inclusive o diretor do 
Deutsche Bank no Brasil, não sei movido por 
que forças, mas devem ter sido forças muito im
portantes, e esse diretor de tradução ficou tão 
desatinado que começou a dizer que foi erro de 
traduç?lo. Foi ele quem espalhou essa versão, 
quer dizer, não sabia nem o que estava aconte
cendo. 

A carta é clara e feita num português correto. 
com números, ou seja, o alemão sabe o número 
em português, não há como errar o número. 

A carta diz o seguinte: 

"EXm9 sr. Minitro, Temos a grata satisfação 
de_ nos dirigirmos a V. Ex' para demonstrar
mos a firme intenção e o interesse Cfa De
konsultlng- Deutsc:he Elsenballn Kon
sultlng -em partic:ipar do projeto de desen
volvimento e integração do País, através da 
Ferrovia Norte-sul. Dekonsulting é uma em
presa de origem aJemã, com grande expe
riência em diferen~s campos de atividades 
no Brasil, deseja fumemente participar, da 
melhor fonna que Vier a ser considerada por 
V. Ex", em qualquer das seguintes etapas rela
tivas a sistemas de transportes ferroviários: 
estudos. projetas, planejamento, construção, 
"obseiVando o interesse de empresas brasi
leiras", aquisição de equipamento, operação 
e treinamento. Dekonsulting coloc:a a sua 
disponibilidade para, sob regime de conces
são, porém sob o comando e coordenação 
desse Ministérlo, assumir integralmente os 
investimentos do projeto da Ferrovia NOfte.. 

. Sul, hoje estimados em 2,5 bilhões de dólares 
americanos. A intenção declarada da De
konsultlng é utilizar, se possível em sua 
totalidade, meios, recursos e equipamentos 
do Brasil. ~087 Dekonsulting espera, com 
sua experiência, poder contribuir para que 
-o--prOjeto alcance a máxima rentabilidade 
dentro do menor custo. Dekonsultlng acre-
dita que o sucesso desse empreendimento, 
como experiência-piloto, proporcionará con
dições a esse Ministério para exportação para 
outros países, sob forma de pacote, do mo
delo desenvolvido na Ferrovia Norte-Sul, no 
que _estamos prontos a cooperar. Com votos 
profundo apreço e consideração, despedi
mo-nos cordialmente. Gehard Scherer". 

Pedimos uma investigação para saber se essa 
firma existia, se era idônea e se esse diretor era 
credenciado. A_ informação que nos foi dada é 
que ~ firma ~tia, era idônea e o diretor era 
credenciado, e, aí, o Presidente falou. Foi isso 
que aconteceu. 
- Depois, como o dlretor do Deusche Bank teve 

aquela reação - que, até hoje, não sei movida 
por quê- e o Deustche Bank é um dos _princi~ 
pais acionlstas da Dekonsulting, matriz, _m. Alema
nha, resolveu retirar.se do projeto. Erã uma tran~ 
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sação comercial e ela desistiu. EntãO,-é istõ que 
conhecemos. Não sabemos se ela virá .a_ se inte
ressar no futuro, mas nã.o estamos preocuPados 
com isto. , -~-- - _ _ o 

Quero deixar, inclusive, a carta à disposiçâo 
desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)...,... A C& 
missão já tem essa carta. Muito grato. 

OSR. MINIS1RO JOSÉ REINALDOTAVARES 
- Sobre o preço básico da Valec, queria fazer 
algumas consideraçõ_es. Este_ é um assunto que 
foi muito discutido e também _o jornalista Jãnio 
De- Freitas o tem _colocado_- sem insistência 
-pela segunda vez, na imprensa. 

Se V. ~ me pelinitir, vou fazei" Urna_ compa
ração geral desse preço, porque foi discuti.dajn1-
cialmente, aqui, na CPI, a comparação entre o 
preço da Valec e do G_e_ipot......: nasceu daí. DepOis, 
queria entrar com a Ferrovia dos Carajás, a que 
V. Ex' ·se "referiu. . " ___ ·~ -- _ 

O histórico do preço da Valec e do Gelpot é 
o seguinte: com finalidade espedfica de compor 
um estudo cujo oQjetivo era CQmparar alternativas 
de sistema de transportes no--corredor Araguaia
Tot:antins, o Geij:IOt preparoU uma estimativa de 
custo para a Ferrovia Norte-Sul con:r base em 
dados e avaliações preliminares de traçado, não 
considerando, naturalmente, gastos comuns a 
mais de um sistema, jâ que era uma comparação 
do que estava seQdo feito, dada a. ijnalldade do 
estudo em foc.o. Nestas cçnd,Ições, o valor estima
do pelo Geipot foi de 1.49 bilhões de dólares. 

Tendo sido incumbida d_a implantação da ferro
'via, após definir o traçado mais adequado para 
a mesma, e com base na recente experiência do 
Projeto Cafãjás, a Valec preparou um orçamento
executivo para o empreendimento~ englobando 
todas as despesas diretas e indiretas inerentes 
ao projeto. Os padrões operacionais considerados 
objetivam atender à demanda de transportes a 
ser gerada, tanto pelo desenvolvimento- regional 
como pela integração das Regiões Norte e Sul. 
Para esses condicionantes, o orç:amento -eXecu
tado e elaborado pela Valec, executivo, foi de 2,44 
bilhões de dólares, _ _ . ~- _ 

O presente documento doi produzido com a 
finalidade de esclarecer esW: assunto. 

Premissas. 
A estimativa de custo apresentada pelo Geipot 

baseou~se: _ 
Estudos preliminares de traçados desenvOlvi

dos sobre cartas nas escalas de 1:1.000.000 e. -
1:100.000, ·com c:Urva_s de hfvel a c;ada 50 metros; 
a avaliação da extensão -d.Q tra-çado_ferrovlário, 
tomando-se como base a estensão da BR-153, 
a Belém/Brasília, com 1.414Km, mais 10%, ou 
seja, 1.550; Lima ferrovia metade em bitola larga 
e metade em bitola métrica, com ·quadro· de trans
bordo entre Paraíso e: gurupi; padrão técnico dQ 
traçado com rampa máxima de 1,3%, raiá-mírii
mo· de 350 metros e fiilllo -TR;-57 .cronologia de 
implantação entre dnco-e=-dez anos; e uinapai-Cela 
substancia1 dos custos_ de implantação- .seria ab
solVida pela Rede e pela Ciã. Vale do Rio doce. 
Ela partiu dessa premissa. _ 

O orçamento ela Valec teve como Pase: uma 
ferrovia cóm extensão de 1.600Kro, obtida a partir 
de estudos deWbªdos com base em plantas na 
escala 1:10.000 e curvaS de nivela cada 10 me
tros; um_a_ ferrovia _em bitola larga, com quadro 

de transbordo no ponto de ligação com o sistema 
. ferroviário da reda ~stente; padrão técnico- do 
traçado com rampa de 0,6%, raio mínimo de 344 
e trilho TR-57 no trecho de acesso a Brasília, 
com-·ext;ensão de ·sa .Km. }Oi prevista a tração 
dupla em rampa máxima de 1,45%; cronologia 
de implantação em 3 anos. 

· Os- Valores de investimento na ferrovia- poderri 
serswtfa-rizados da seguinte forma, em compa-
ratiVo:-.- - --

Geipcit --Aquisição de -terras. 
O -Cieipot estimou em 24 milhões de dólares, 

que dá um custo unitário de 15 dólares por quilô
metro. E a Vale<:: estimou em 66 milhões de dóla
res a aquisição de terras. O Geipot considerou 
a necessidade de apenas 16 mil hectares a 1500 
dólares cada hectare e a Valec a 22.00 hectares 
a 3.000 dólares cada hectare, que é o valor mais 
recente naquela região. 

A infra-estrutura, que é 9nde existe maior lib_er
dade entre .ur_n O!"Ç_amento e outro, foi pratica
~!ill-tê !QUal; ihôUsfYe o orçamento da VWec foi 
menor. O orçarriento estirrlado pelo Geipot foi 
de 1,221,100 de dólares, a wn custo unitário por 
quilómetro de 780 dólares. O da Vale<: [o i I ,227 
bilhõ~s -~e d~lãres, Ou seja, 767 dólares por quilô
metro. Portanto, o custo da terraplenagem, a es
trUtura da Valec foi menor do que a do Geipot, 
que era o dado mais amarrado, porque numa 
ferroVia a superestrutura é quase que padronizada, 
não M como fugir mUito. A ter~plenagem é que 
põâ~vari.ar, os cortes, os.aterros, mas, nesse caso, 
foi pra~~-~!l:lent~ o ~esmo p~o. 

A superestrutura foi de 232 milhões de dólares, 
contra 529 da Valec, ou seja, quase o dobro da 
_do Qeipot- e vou explicar por quê. Obras çom
plerrientares:_l2 milhões do Geipot e 29 milhões 
da Yalec. Sina1ização, comunlcações, oficinas, pá~ 
tios, prédios e instalações, o Geipot é zero e a 
ValecA6 mllhões de dólãres. 

Nos custos indiretos, o. serviço de enQenhari~; 
inspeção, diligenciamento, gerenciamento, fisca
lização, administração do projeto, contingências, 
foi tudo zero na Valec. Como estava comparando 
a construção de outros sistemas, então, ela não 
colocou o BOI, que vai a quase 35% e nâo colocou 
diversos serviços que ela achava _que a Rede e 
a Yale do Rio do Doce iriam fazer sem cobrar, 
porém, como -eram razoáveis esses números, a 
Vale._c_ cobrou. Dai a diferença dos nórneros, Ei1~
tão~ há uma explicação. 

~--J':i~,inf~a:~~-turã: o C!J~o" do quilômetro orça
do pefa Valec é inferior ao estimado pelo G.eipot, 
iiftE: g~Stal)te_ o padrão técnico do traçado consi
derado pela Va.Iec ass_egurar melhores condiÇões 
operacionais, conforme mostradO no Quadro 
Anexo 1. O investimento totaf da_ infra-estruttJra 
e sênsivelmêilte !Qual, tanto na estimativa do Gei
p_O_f, COmo no orç_!lm~nto da Valec. apesar da · 
maior _extensão do traçado adotado pela Valec. 

SupeJ;estrutura-_a estimativa do Geipot consi
aera apenas investimento necessário-àáquisição 
de trilhos! d~ry1entes, _e_ fixação elástica. o orça
r:n,e!ltq da Valec, além desses itens,. contempl~; 
aquisição e lançamento de lastro, solda dos tri
l_!)o~parelhos de mudança de _via, lançamerito 
da via permanente e transporte de materiais. Con
qua:nto o aeípcit não tei1ha levado em conta, em 
sui:i-estiiriiit:Na;-esses iteriS; por considerá-los que 
seriam absorvidos pela Rede _e a VãJ.e;tclls cuStOs 
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existem e são de montante signifi_cativo, razão pela 
qual a Valec os_ incluiu __ ~m s~u orç.,.rne·nto~ 

No Quadro do Anexo 2, poch!:-Se -vlsUailzar ·a 
influência desSes itens no custo, por quilômetro, 
da fêrfoVili e sua compâraçãO cOm ~ti.idosapura-
dos no Projeto Carajás. · -.. , - - -

(Projeçiio) 

Aqui, uma comparação ·com Carajás, mostran
do que esses custos CNe a VAlE C usou; são meno
res dO que os qUe ela havia estudado.-VOU -deixar 
este documentO aqui. - _ 

Obras complementares. Como- obras comple
mentares, o orçamento _da VALEC iryclui o cw;.to 
de implantação do sistema de sinalização, comu
nicações, iluminaçãQ de pátio, oficinas, e(J:Wpa
m~ntos, prédios e instalações. Na estimativa do 
GEIPOT são previstas apenas as instalações de 
comunicações. Ressalte..~se que, embora não pre
vistos na estimativa .do. GEIPOJ, os itens acima 
têm custos significativos, razão pela qual constam 
do orçamento da VALE C. _ _ _ ~-- _ 

O Anexo 4 permite a comparação entre o orça~ 
menta_ da VALEC e o custo realizado para esses 
itens no _Prqjeto C~r.eijás. 

Custos ind_iretos. Qs ctJStos indifetos co_nsl:aJ1~ 
do orçamento da VALEC representam 11,8 de 
ínvestimento global, que correspondem a seiViços 
especificas e indispensáveis à execução do em~ 
preendimento. Comparação com os custos reais 
ocorridos no Projeto Catajás poderá ser feita no 
Anexo4. 

CQntinSências. A vALEC..,cOnsiderou em seu 
orçamento como reservas de contingências, os 
seguintes valores: 15% sobre o orçamento da in
fra-estrutura; 1 O% sobre o orçamento da superes
trutura_;. e 20% sobre o orÇainento Oe obras COill-. 

plementares. Para os valores relatiVos -doS custoS 
indiretos não foram previstas reservas de contin~ 
gências. 

Conclusões: a estimativa de custo do GEIPOT 
foi feita com a finalidade específica de comparar 
a alternativa de sistema de transporte e deixa de 
considerar a síntese_ de investimentos indispen~ 
sâvels à completa execução do empreendimento, 
razão pela qual a mostra é incompleta e inade
quada, para fins de refletir a totalidade dos custos 
envolvidos. O orçamento elab_orado pela VALEC 
contempla os itens necessários à completa_ execu
ção do empreendimento, oom valores baseados 
nas fontes de maior confiabilidade disponíveis. 
O acréscimo de investimento na superestrutura 
da Ferrovia terá a adoção de bitola carga em 
toda a sua_ extensão, conforme considerado pela 
VALEC, aO Invés de somente em: metade de sua 
extensão, c~mforme considerado pelo GEIPOT, 
é de cerca de dez milhões de dólares. As Vanta
gens da corrente dã- redução de investimentos 
na frota de veículos e no custo operadonal justifi~ 
cam plenamente a solução anotada pela VALEC, 
além de permitire!J1 no futuro a cobrança de me
nores fretes aos usuários. A adoção pela VALEC 
do traçado ·da Ferrovia pelo Vale do Tocantins, 
ao invés de divisor de águas, permitiu a obtenção 
de caracteristicas técnicas muito melhores que 
ãquelas obtidas no estudo do GE[P()T para o 
mesmo investimento e infra-estrutura. A Ferrovia 
Norte-Sul, conforme piojetada pela VALEC, tem 
características técnicas bastante semelhantes às 
de Carajás, embora mais modestas. Dadas as 
condições da to-pografia local, foi possível fixar 
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um traçado sem túneis, onde as obras de arte 
especiais totalizam 3% de sua extensão. 

As característi<:as operacionais do traçado da 
VALE C ·e do- GEIP_QT são in~ressantes, e deverja 
ler aqui. Por exemplo, o custo operadoOat só 
equipamento, em dólares por 1.000 TKU: a do 
GEIPOT leva um custo de nove dólares por mil 
TKU; a da VALEC, 4.86~Cónsumo de combustivel 
em litros por mil TKU: a do OEIPOT, 8.48; a da 
VALEC, 5.24. Investimento em material rodante, 
em dólares por tonelada de carga útil: o do GEI
POT, 2.217 dólares por tonelada de carga útil; 
o da VALEC,.l.431. A potência relativa: 0A3 _do 
GEJPOT e 0.90 da VAIJ:.C.--A Velocidade de tr:â!e
go: 35 km/h do GEIPOT e ~5 da VALEC. E a 
rampa máxima, a da VALEC é a metade. 

Vou deixar este documento aqui, porque mos
tra que os orçamentos são praticamente iguais. 
Apenas, como s_e trata de estudo comparativo 
de aJtemativas, diversos componentes dos custos 
não foram levados em conta pelo GEIPOT, na 
ocasião. 

O SR. AFFONSO CAMARqo·c_ Eu não qu;s 
interroroptr V. Ex', porque ach_o que nossas ár~s 
são diferentes na Coinissão,-mas a-pergunta que 
fiz não foi esta. Não se trata de comparação entre 
VALECe GE!_POT. É VALEC éom VALEC. Como 
se justifica a VALEC ter ~do. e. ~q~ele-de5contç 
máximo de 10% da primeira concorrêiiciiteiSSa 
eu falei aqui, em todas as nossas reuniões, princi~ 
palmente quando estavam aqui o~_ empreiteiros 
-e V. Ex' sabe que a form_~ como o edital.foi 
feito evidentemente é que levou àquele acordõ, 
que não foi em si danoso para o Erário, porque 
é evidente que, na hora em que se diz s6 pode 
ganhar um lote, quem der o maior desconto, se 
empatar, ganha o de melhor pontuação e distribui 
as pontuações antes. É evide_n_te que a firma Art
drade Gutierrez podia acolher o lote que quisesse, 
e se outra telefonasse para ela e perguntasse que 
lote escolheu, ela diria '"o 3 AC";-~ "Bom, então 
vou escolher o 3 AD", diria a outra, __ ~quilo ali, 
para mim, foi tudo nat\,lfal. A _mim n~o es~~n
dallzou a forma como foi feito O edi~. A minha 
preocupação é com o preço-base. Coino é que, 
em seguida, aumenta-se o desconto de 10 para 
15%? Esta é a minha dúvida. 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDOTAVARES 
-Vou chegar lá, Senador. Antes, pediria licença_ 
a V. Ex' para fazer uma comparação, que acho 
justificável, entre o orçamento da VALÇ.C e.o c:te 
Carajás; porque são dois empreendimentos ferro
viários feitos na mesma·região, em épocas pr6xi~ 
mas, e que podem levar a esJ::{arec;er es.sa questão 
se o_-orçamento da VALEC eiiijusto ou_ nã.o~ por
que esse assunto foi colocado_ aqui nos jornais. -

Vou deixar o documento tainbém: 
Os preços unltáriosdefe"rld~os peJav~c-er» 

sua planilha de preços, que s~rvir~m como base 
para a licitação, foram obtidos de detalhadas C9f11· 
posições dentrQ da _mesrnª_ sistemática utilizé!da 
para obter os OI"Ç;aJT!entos 4o Projeto Carajás pa~a 
a Vale. Aqui entra nas considerações; que não 
vou ler, porque vou deixar o documento. Çomo_ 
as licitações da VALEC obtiveram propoStas, to
das elas, 10% abaixo do orça[llento, e __ as cç_ntro.
ladas receberiam 20% em ações, o dispêndio efe
tivo ficaria reduzido a ~ 0.437.97~ o quilômetro, 
que corresponderia a uma e~omia de recurSos 
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de investimentos da ordem de 12% em rt;lação 
aos preços médios de Carajás. 

Este _é um documento que vou deixar aqui e 
que mQ~a que o disPêiidio efetivo que s-e faria 
com aqUela concorrênCia naqUela ferrovia era, 
na tnêdia, 12% inferior ao da Ferrovia dos Carajás. 

Como uma última_pÕsiçãa, que também deve 
ser esclat~cl..cia. a comparaçãO feita pelo Jornalista 
Jânio d~ _Freitas, no jornal FOiha de S. Paulo. 
procuramOs estudá-la para ver como- é que ele
chegou àqueles itens tão distantes_. Vamos -ver 
lá. 

Os preços unitários da VALEC foram, através 
de _notiCiário :da lni.prensa, comparados com duas 
tabelas depreçoS;daEMOP e do DNER. AEMOP 
-Empresa BraSileira de Obras Públicas, do Esta
do do Rio de Jan~iro, tem_ uma tabela especifica 
para utilização regional, compreendendo mais- de 
5 mil Itens de preços unitários. O alto índice de 
itens da tabela deriva do fato de que, sendo uma 
tabela de aplicação geral, apresenta os preços 
tradicionais, decompostos em subitens, e cada 
um deles permitindo variélÇões em-questão das 
reais características de execução de seiViços. A 
decomposiÇão do preço final, apresentado e com
parado c:om os preços da VALEC, exigiria um 
prévio conhecimento dos elementos apresentaM 
dos, mesmo por um profundo -conhecedor da 
tabela. Parece que não "foi _o caso. Porém, a falta 
de experiência do fornecedor de dados ao Jorna
lista -acredito que não tenha sido ele direta
mente - pennitiu localizar alguns dos critérios 
usados. No caso especifico do concreto, confor
me podemos Ver no Qu~adro IV, foi estabelecida 
uma relaçãO direta entre um preço da taQela e 
o utilizado na comparação c:om o orçamento_da 
VALEC: A relação ·direta não é c::on:eta, pois o 
va1or apreserrtado refere-se apenas a forneCimen
to de materiais. O jornalista foi induzido por al
guém qUe lhe eirtregou uma tabela em que haviá 
o valor apenas do fornecimento de materiais, e 
a comparou-com o preço unitârfo da VALEC que 
englobava muito mais, como vou ler aqui. 

A este Item- teríamos que acresê::entar itens re
presentativos das seguinteS operações: alimeri-
taçáo da Usina; usinagem-, lançamento, adensa
menta mecânico, acabamento, transporte vertical 
do concreto, transporte horizontal do conc~:eto. 

Infelizmente o jornalista não poderia saber que 
s6 com os materiais não se poderia fazer o con:. 
creto e -lançar na estrutura. Seria impossivel fazer 
isso. Além disso, -como se pode ver à página 1, 
no referido "Boletim"_ da IMOP, os preços ofer~
cidos não contêm- o ''aDI,_ qUe é à Bonificação 
em- Despesas lndiretas, e não leva em conside
ração- as recomendações contidas_ nesta_ mesma 
página. 

Eu trouxe, indus_ive,_llffi Boletim da IMOP que 
diz tudo isso que estou falando aqui. Estãs reco;; 
mendãÇOes, que envOlvem c:oOdições não previs
tas nas composições e que resultariam em au
mento de custo; mesmo· e_lll- ob_I·as realizadas no 
Estado êr.o Rio de Janeiro, são inuito rllals perti
nentes a ""ôbras na reQião Norte dO País, dentre 
as ·quais destacaóamos -este é:" "Boletim" da 
IMOP chamando a atenção que, para achar o 
preço 'direito, ele ·teria que levar tm1 consideraÇão 
esses i~ens aqui: transporte de mate"riais em cOndi
ções especiais para locais de dificil acesso; trans-
pcr•"' C -'iãG de-:-bra ~!:p~Xi"'t· da para regiões 
qu.~ _f?.ãO ~ _p_os~~em; ~~o ~~"Mico de apelo; 

instalação e consumo d.e água, luz, força, sanitá
rios, alojamentos, cantinas, oficiné\s __ e ru_mqxari
fados; localização do subemprego do equlpamén· 
to e a n:E-Ce~sfdade do engenheiro e arquiteto resi
dente ou com tempo integral dedicado à obra. 

Aqui também há wnas considerações da tabela 
do DNER, do mesmo teor, que não vau cansar 
os Senhores comentando~as, e a deixo para a 
CPI, inclusive cópias destas tabelas todas, mos
trando que infelizmente o jornalista fOi induzido 
a erros por pessoas não credenciadas a obter 
esses custos, _ -
N~ caso específico de sua pergunta, Senador, 

estarl).m~_ a~en~s-~eroveitando uma época em que 
as obras rarearam no Brasil. As empresas estão 
praticamente paradas. Estamos aproveitando llm 
custo de oportunidade do capital. EstamoS aprâ
veitando uma época de poucas obras para per
mhlr um $aixamento maior dOs preços. As em~ 
presas colocam a maior ou "menor se quiserénl, 
elas não são obrigadas a fazer isso. Comó~o outro 
n_ã_o permitia e tod_as ficaram nos dei, vamOs pôr 
(Jliínze, e pâra traief Uma economia para os custos 
do Governo. _-- -·-

Era o 'quê é"u pdderi~ dizer a V. Ex' 

O SR. AFFONSO CAMARGO -V. Ex'., então, 
concorda que foi bom fazermos uma segunda 
concorrência. 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
-E no último item, Senador, ouvi as deClarações 
de V, El<' na televisão e da possibilidade de que 
seria melhor a Vale fazer o trecho da Norte e 
a Rede, o tredro ·do Sul. Acontece que a Vale 
não é uma empresa transportadora, é uma em
presa de mineração, ela faz o transporte como 
uma- contingência do seu trabalho, ela não tem 
interesse em fazer um traba1ho não ligado direta
rnente à utilização da sua mina de ferro, a Vale 
não tem interesse nenhum niSSó. Então, o que 
fizemos? Foi·trazer o pessoal da Vale que já fez 
~e!":l:ovias, que é capacitado, que trabalha no pa
drão dã Vale, para r:ompor a VALEC. Foi o que 
fizemos. Portanto, atendemos até ao seu interesse 
iniCial. 

No segundo caso, o-da Rede Ferroviâria Fede-
ral, se pretende da VALEC prtvatiiãMia. Isso está 
no Plano de Metas, está na Mensagem que o Presi~ 
dente enviou ao COngresso Nacional. A intenção 
do Governo· é de privatizar inteiramente a VALEC. 
Orà·, estamos ·neste momento num processo de 
privãtiZaÇão da Rede, que vai ser discutida e vai 
ser difícil, porque vamos ter que discutir c:om os 
63.000 empregados. Então, para que trazer para 
dentro desse empreendimento 63.000 emprega
dos que não têm nada _a yer _corn _isso? p~a que 
trazer material, patrimônio Imobilizado da Rede 
para dentro do empreendimento? Nós achamos 
essa solução-de trazer a VALEC com as pessoas 
que estão lá e nas quais conf~amos inteiramente, 
porque são pessoas de idoneidade, que demons
traram isso no seu trabalho durante toda a vida 
na Vafe do Rio Doce. Achamos que a melhor 
solução é a VALEC fazer e depois privatizar, por
que essa ferrovia poderá ser privatizada no futuro. 

O SR- AFFONSO CAMARGO - Quando V. 
.tx'J'aJa_erJ} privatização é_ total ou é vender ações 
ao público? 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
-A nossa íntençáo é privatizar totalmente a Fer
rovio Norte--Sul. 
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O SR. AFFONSO ~GO ..,- _f1ilcs ~Rede 
também? 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINN.DO TAVARES 
-Não. No caso da Rede_queremos fazer çomo 
foi na Inglaterra, vendermos inicialm_en_te uma par
te para os funcionários, para to_dos eles partici
parem da gestão direta_da Rede Ferroviária_ Fede
ral S/A e terem vantagens no resultado opera
danai da Rede. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Eu só quenã 
saber se o comando será do Estado-ou será da 
empresa privada? Numa e noutra? 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
-Numa e noutra? Bem, na Rede Ferrovi_â_ru,_ F~ 
dera! dificilmente ela poderá S!'!r to® privatizada, 
porque ela tem um acervo muito grande, o que 
dificultará muito isso. Não haverá iniciativa privada 
querendo comprar tudo. Agora não há motivo 
para uma empresa de transporte ferroViário não 
ser privatizada e uma operadora de caminhões 
ser. É a mesma cçiS{l( .No ~rasil o gu_e limítou 
o crescimento da ferrovia em detrimen.\0 do cres· 
cimento da rodovia foi exatamente essa. diferença 
de tratamento. Na rodovf.a fm;em_os t0c1~ ~ infra-es
trutura e o caminhonefi:o a U.$?1. Aqui ele Cóbra 
o serviço e não tem nada a ver com o Estado_. 
Na ferrovia, a Rede Ferroviária tem que fazer a 
linha, tem que mantê-la, tem· que depredá-la e 
tem que fazer o transporte. As condições são tão 
diversas que ocasiODQY i_ss_o. Tínhamos 40.000 
km de ferrovia em 1~5_0 e temos_29.000 km em. 
1987, quando todo o sistema ferroviário no mun
do está em expansão. _É isso o que ocorreu. O 
que queremos fazer com isso ê trazer uma isono
mia, é tratar igualmente o sistema ferroviário, o 
sistema rodoviário, porque não vemos motivo ne
nhum para fazer o c:ontrário. Porque, qual é o 
interesse do Estado? 

O SR. hi'FONSO CAMARGO - V. Ex' est~ 
pensando em privatizar os trilhos, a infra-estrutura 
então? - - - ---

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
--A infra-estrutwa to-da ela. No caso da Rede 
Ferroviária não. No caso da Rede, como h~ dtver .. 
sas partes que são anti-econômic::.a.s, i!;lsg_ não é_ 
possível. Então, não pensamos numa _solução 
igual, porque a VALEC põde s_er construida daqui 
para frente, pensando-se nisso. e,_~ Rede~ Yl!lffi_OS 
corrigir, o que, a nosso ver, é um erro do passado. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)-T~rrni· 
nadas as perguntas e respostas do Senador Affon~ 
so Camargo, indago se há algum Senador qu~ 
deseja fazer perguntas. (PaUsa.) 

Tem a palavra o nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SAAAIVA- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, meu caro Ministro, vou fazer uma per
gunta: o Sr. joga xadrez? 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
-Sou um -mau jogador. 

O SR. IRAM SAAJ4!NA -:-:_Mas dev:e__jogar bem; 
deu um xeque-mate, hoje, Ministro! Realmente 
eu tinha conhecimento niio aprofundadº, fogfca~ 
mente, do estudo que o Sr. nos tróWcê'i'"\oje, princi
palmente essa parte das fotografias. Pela manhã, 
o Senador Affonso Catnargo ficaria com- e logi
camente, não discuto isso - os estudos da Dr' 
Iza Rondon e menos com as minha olhadelas 

na região. E creio tç~.mbém que não significa a 
mesma coisa. -- -- · · 

_Q .<IR. AFFONSO CAMARGO - V. Ex' falou 
q~e-nnna ido tá; õlhado;JOi por isSO qUe falei. 

O SR. IRAM SAA.ANA- Desde criança, Sena~ 
dor. E contestá~lo quando o_Govemador Henrique 
Santillo aqui esteve, o d.iss_e dos 25 anõs. Está 
a p-rova ali, Senador. Hoje, o _Governo prova, o 
Ministro dos Transportes prova, que realmente 
o Araguaia merece e terá de ter um estudo bem 
sério. Agora, o Governador de Goiás não seria 
irrespOnsável, Seilador, de chegar aqui e dizer 
que há a possibilidade de navegação, quando ele 
tamt>êm dá as suas olhadelas constantemente 
no Araguaia. EJe não faria isso, como eu também 
não o faço. Irúelizmente, hoje, o xeque-mate_ está' 
aí, quer dizer, não ma_is a experiência dos políticos~ 
a9ora, dos técnicos no levantamento aerofotogra
métrico s€iio. E aCredito, pelo que observei -
e não posso discutir com V. Ex' que- é têcnic_O; 
a quem respeito profundamente oomo engenhei· 
ro, eu sou da área hwnana, quer dizer, obselVO 
m_ais no aspecto humano, o que me )1assaram 
os livros, principalmente História e Geografia, na 

-parte humana, onde estudei do Direito -eu pude 
sentir agora e realmente convenci-me, pela se
gUnda vez. no dia de hoje, mais ainda, primeira
mente tocado pela emoção, antes de chegar nes
sa fase fmal, por ser goiano, por querer a Ferrovia 
- qtie eu não seria falso em negar isso - mas 
agora no aspecto técnico, convenci-me, não mais 
pelas minhas idas à região, mas, sobretudo, tam
bém -agora, porque me falam os documentos. 
..., A grande preocupação não temos hoje é que 
quando defendemos a Ferrovia Norte-Sul não 
abandonamos, absolutamente, a navegabilidade 
do Araguaia e Tocantins. não; até pelo contrário. 
Hoje, pela manhã, fiZ wn pedido a essa Comissão 
Parlamentar de Inquérito, e vou fazer ao Senado, 
e vou fazer ao Brasil, d.e que antes de nós come· 
çarmOS a preocupar com a navegabilidade, va
mos_ salvar- o Ar<:.guaia, cr..:e estamos perdendo! 
Estamos perdendoLHoje, Senador, e me1,1. caro 
JY\inistro, se formos a Aruanã, esse trecho tão dis
cutido, vamos ver que é posslvel, inclusive a uma 
canoa, conseguir fazer a pes_ca_ mais simples e 
mais primária possivel. Não há como fic::armos 
com ilusão nesse sentido. Por outro lado, quando 
defendemos a Ferrovia é porque, meu caro Sena· 

· dor Affonso Camargo, a região, também, é solu
ção. É preciso entenderm_os isso. Não podemos 
m..ais, diante da_ emoção, ficar atacando ou defen
dendo. Entretanto, temos de observar que é um 
corredor, e é um corredor exportável. Na verdade, 
nã.o chegamos ainda ão potenc:ial de grãos, só 
numa pequena região do Araguaia, numa peque
nina, a região do Rio Formoso, _riquíssimo e que 
está, agora, com o problema de armazenamento, 
transporte. E acredito, ousaria diz.er, se a ferrovia_ 
fC25Jre construída para transportar só os nossos 
grãos, meu caro Ministro, ela seria auto-suficiente, 
ela s..erja. Então quero" apenas, aqui, contestar as 
coloCações dos 25 anos colocados, as minhas 
idas à região, leigamente, e dizer que agora nós 
podemos contestar diante os fatos, e, que não 
podemos perder mais tempo, Senador Affonso 
Camargo, vamos abraçar a Ferrovia Norte-Sul._ 

O SR. AFFONSO CAMARGO-V.~ me per
ffiite? 

O SR. IRAM SARNVA- Com o maior prazer. 
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O SR. AFFONSO CAMARGO -Eu fui absolu· 
tamente transparente tamb€m tia minha posição 
.Declarei, aqui, ao MiniStro José ReinaldO Tavares, 
que -réCiebi agOra infoimações tédlicas que, inclu
sive, surpreerideram:me: Dísse a ele que, na mi
nha maior lealdade e sinceridaàe, estava e_ncami
nbandq ~quele estudo que tenho1_ encat'fli_nhei _in-:_ 
clusive a outros_,SenadOres, para que se faça o 
contraditório, porque temos tiltiere~se-eO"l·-eonl)e
cer a verdade, atê porque nenhum de nós é dono 
dela. 

Agora, com relação ao problerr1a dos 25-arios, 
eu gostaria de saber. do Ministro Jç5:~ Reinaldo 
Tavares~ se S.~ é tão pessimista: quanto o Gàver
nador SantiUo, com relação à navegabilidade do 
rio Araguaia,' se realmente poderá levar 2~ anos. 

O SR.. IRAM SARAIVA -Como estou com a 
palavra, pennifu-me o Ministro antes de respon
der, eu volto a contestar; quando o Gov~rnador 
coloca 25 anos, S. EX' faz com cánhedmentq 
de causa, e não fez, meu Caro Senador Aff_qn:;;o 
Camargo, irresponsávelmente. S. ~ fe_z _çom a 
equipe de Governo ... 

O SR. AFFONSO CAMARGO _,......, Mas _eu não 
disse isso~ Eu não afirmei que foi irresponsavel~ 
mente. 

O SR. IRAM SAAANA - Sim; mas eU estou 
diZendo, pois que, quándo V. Ex' levanta -a QUeS
tão, eu esto:u dizendo _que s:. Ex; ll_cio_ f~_irrespon
savelmente, fez com uma equipe de estudos, veio 
e debateu com esta ComisSão, com a maior serie
dade, quando colocou ~ 25 @_~;:~ ~tamente 
porque tem _c:onhe_Ç[mento disso .a~ Nós te_n:!05i_ 
esse conhedmentQ e não podemos pisar num 
solo arenoso como está alí, esse é o prol;demaf 
E com relação, quando V. Ex• hoje colocou, eu 
S<iio daqui mais feliz ainda: porque vi que V. EX' ' 
deu provas de que não estava sistematicamente 
contra, como eu também não estive. Quando as,si
nei a convocaçãO da CoffiisSãójJarlamentar· de 
lnquéctto, eu fiquei mai~ preoCupado exatarm!nte 
com-a--concorrênCia; -e -Vi-que; ·aepois;~_eu- _ti~_- a 
grande oportunidade,-que quero ter depois no 
plenário, de ver se nós vamos salvar o Araguaia, 
antes de na~~á-lo. A preocupação foi essa. 

Agora, meU caro Ministro, ele disse que V. Ex' 
deu o cheque. Para mim- deu. Acho que voltar 
a isso é tollce. Voltarmos a esses deta_lhes é exata~ 
mente aceitar injunções que não podemos mais. 
Não queremos uma guerra de _ __§eçes_~o e:ra:tre o 
Sui e o Norte, passando pelo Centro-Oeste, que 
é a solução, que é fron~ira n~.s~ País, que prOduz, 
que nunca foi problema para o BrasU. Isso ai já 
está maís_ ou menos deçidfdo. _ __ . . 

OutrO ãSj>ecto que i16S move é ~.tament~ um 
aspecto fUridamental e importante, depois do or
çamento agora já encaminhado, já os 8 bilhões 
colocados, é a miriha pergunta: na forma que 
vem sendo colocado e eu observei alguns setores 
da grande imprensa, mostrando agora algumas 
obras que estão paralizadas, que importaram ele
mentos para suas construções que não serão ut.J.li
iados, hoje el...! tenho ce~ de que o 9ovemo
terá muito mais seriedade ao adquirir os produtos, 
ou então aproveitar o que nó.s temos. Eu pergun-
taria ao MiniStro se nós podemos, agora, a partir 
do instante em que nós já vimos que o próprio 
Ministério já tem a_ importância, o que nós podere
mos, em termos de tempo, prever para a realiza
ção da ferrovia Norte-Sul, porque nós, realmente, 
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temos a necessidade de esclarecer aos goianos 
sobre isso, porque sempre nos questionam: qual 
o tempo que _o Ministério prevê para que ssa obra, 
na forma em que estão sendo aJocados os recur
sos, chegue à sua conclusão? 

O SR. JOSÉ REINALDO TAVARES- Na ver
dade, o Ministério ainda não tem os_ recursos. 
Isso faz parte da proposta orçamentária do Execu
tivo e que deverá ser apreciada pelo Legislativo. 
Se o Legislativo aprovar, aí nós teremos os 8 bi
lhões. 

A nossa idéia é com essa alavancagem dos 
8 bilhões do Orçamento da União, nós procu
ramos entidades financeiras internacionais- e em
presas privadas para participarem do empreen
dimento. O que assusta muito hoje o empresário 
privado é que o governo não começou a obra, 
não colocou recursos no Orçamento. A partir da'i, 
ela passa a ser uma demonstração da vontade 
do Governo, e vai ser muito mais fácil nós conse
guirmos. 

O Presidente José Samey, nesse fin~ do man
dato previu a execução desses dois ramais, de 
400km cada um, mais ou menos de acordo com 
o estudo do GEIPOT, mas já deixaria funcionando. 
A idéia é já deixar operando. Como eles Sãõ ra
mais, já estariam ligados a redes que funcionam, 
então esses ramais integrariam essas redes, en
quanto que, para o futuro, aí dependeria da vonta
de dos futuros Governos, e da pressão do Legis
lativo e da sociedade, essa ferroVia seria concluída. 

O SR. IRAM SARAIVA-A minha preocupação, 
Ministro, voltando à pergunta, é se há assim um 
cronograma, mesmo ainda no Congresso nós _sa
bemos, outros recursos a serem alocados, se já 
há assim um cronograma para a gente poder 
começar já a esclare<:er a própria opinião pública. 

O SR. JOSÉ REINALooTAVARES-Se esses 
recursos ficarem confirmados, nosso cronogra
ma é que, daqui a dois anos, nós teremos esses 
400km de cada lado implantados. 

O SR IRAM SARAIVA- Eu pediria des_culpas 
ao Senador Affonso Camargo, pbis reatmerite, ·a 
indagação de S. Ex' fora feita, através da minha 
fala com o Ministro e é com relação à colo~ação 
do Gevemador Henrique Santillo. São 25 anOs 
extremamente pessimistas e como é que o Minis
tério vê isso? 

O SR. MINIS1RO JOSÉ REINALDO TAVARES 
- Eu acho que, em face do que falei antes, eles 
são realistas, porque a pesquisa só começará no 
ano que vem, levará 40 meses. Não temos, a 
priori, um resultado dessa pesquisa. É preciso 
encontrar soluções_ para aquelas imensas dificul
dades. Teremos de fazer os estudos ecológicos, 
pois teremos de fixar essas dunas móveis, e tudo 
isto vai mexer na ecologia, como o próprio Gover
nador mencionou. Além disto há o problema de 
Santa Isabel. Ela não está prevista até o ano 2.001, 
e se na melhor das hipóteses, ficar prevista para 
o ano 2.002, ela levará mais seis anos para ser 
feita. Então, para termos uma hidrovia, na verda
de, na melhor das hipóteses, em toda a extensão 
do rio o prazo do Governador Henrique Santillo 
é razoável e realista. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Termi
nada a resposta, tem a palavra o Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR - Sr. Presidente, pare
ce-me que o eminente S~nador Edison Lobão 
tem pressa, tem _urgência, tem premência de usar 
da palavra, por Isso, eu tinha cedido. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eminente Minis
tro dos Transportes: 

A problemática dessa ferrovia levou V. ~ a 
ser também advogado. y. fr hoje_ uso_u tanto 
da palavra, fa1ou tanto, que mais parecia um advo
gado Já do Norte ou do Nordeste, defendendo 
a oportunidade da construção_ da Ferrovia Norte:_ 
Sul. V. EX' foi tão eloqüente que chegou a conven
cera grande engenheiro que é o Senado,r Affonso 
Camargo, c:iuando ConseguiU quase a convec'ê-lo 
de que a ferrovia, considerando o custo opera
Cional em condições equivalentes e considerando 
as três principais modalidades de transporte_ de 
superficie, tem um custo talvez mais barato do 
que a hidrovia. Só se é uma nova técnica 4e_ cons
trução de ferrovia, quando a proporção , no mun
do todo,_é. cre 1391 para hidrovia, três para ferrovia 
e nove para rodovia. A PORTOBRÁS entende tam
bém de ferrovia, hidrovia e rodovia. 
- O éSCâildalo da concorrência da Ferrovia Nor

te-Sul foi importante pãrã-o Br.3sil,- porque, antes 
da ari.ufaÇa:o da concorrência, a ferrovia seria im
plantaCl"ã cfe unli"S6' vez, 1_.600 qUIJôrrieiros, ero_ 
dOis ·ou-três .anos, ~stavam- pi"evistõ. Hoje, v. ~ 
já fala, qi.ie, em -OOis anoS, pretende implantar 
400 quüômetros; duzentos na parte sul e duzentos 
mais ao norte. Assim sendo, melhorou muito ~ 
situação. _ -

V. EX""tarribém defende o problema da ferrovia, 
é_ um j:)rciOlema de inte_gração, porque sabe V. 
EX"~-como nunguérp, técníco renomadq que é, 
que a Ferrovia não pode ser um projeto indepen
dente, mas complementar de um programa de 
desenvolvimento regional. Nessa hipótese, a Fer
rovia deve-rá ser a resposta do desenvolvimento 
regional, e não vetar in~utivo desde desenvolvi
mento, coisa que não acontece n_8$_regiões Norte 
e Sul. Quero de~r bem _çlaro, antes de mais 
n_ada. que não sou contra construção de ferroVias, 
de melhoramentos em hidrovias, de rodovi,aS~ de:_ 
construção ou implantação de pistas de Pouso, 
etc~. Ninguém pode ser contra isto; todos somos 
a favor. Discuti_mos, sjm, a oportunidade ou ino
portunidade, a urgência ou não urgência do em
preendimento. Dito isto, V. E:xt chega ao ponto, 
tambérll, çontradizendo q GEIPQT, que, conside
rando três alternativas: pessimísta, moderada e 
õtlmista_-= jsto eStá na sua exposiÇão-=-:-: de produ
ção da região e sua influêncl~ na c~rga a ser 
transportada pela ferrovia, com potencial de carga 
que, já em 1990, varia entre 9 mUhões Qe tenda~ 
d_a_s, no caso da situação pes_simista; 11.4 milhões 
de toneladas-ano, no caso d~ uma ~temãtiva mo
derada, __ e 12.4 miJbõe:s de tOne_lada_s-ano, nwna 
ahemativa otimista, e vai maiS além, dizendq que 
atinQTrfaril.Os, no ano 2.005, a Carga da Ferrovia 
Norte-Sul, variando entre 26.9 milhões de tonela
das-ano, 32:7 milhões. de tonel!!das-ano e, na vi
sao-otimlsta, 40.1 milhões de toneladas-ano. o 
eminente Presidente do GEJPOT, Coronel Stanley, 
declarou-nos que consta de seu doc_um~nto, con
siderando o preço dessa Ferrovia em 1 bilhão 
e 400 milhões, e não 2 bilhões e quase 500 mi
lhões de dólares, somente no ano 2.025 - veja 
bem, V. Ex!' fala em ano 2.005 o_ projeto daria 
retornos aceitáveis para o setor privado; e V. Ex' 
pensa, de imediato, privatizar essa ferrovia. No 
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ano 2.025, o projeto somente daria retornos acei
táveis para o setor privado. 

Dito isso, desejo perguntar a V. Ex": por que 
tanta urgência? 1!.- ferrovia nã.o está indusa no 
Plano Nacional de Viação, e V. Ex' haVerá de dizer, 
para cóiltrapor,·que ela constava à época áo-lmpé
rio. Mas Império é Império! Não se conhecia nada 
_neste País, maS, hoje, é conlpletamente diferente._ 
No Plano Nacional de Viação, onde, por_esta Casa, 
passaram eminentes Deputados e Senadores, in
clusive Presidente da República, nenhum -deles 
houve por b~rri apresentar um proj_eto de lei in
çluindo no Plano Nacional de Viação de 1973, 
durante_esse periodo todo, digaiTiOs, e·depois de
le, incluindo essa_ ferrovia no _PiilflO Naciçmal de 
Viação: Ela_ não está indus;;t. Pala d~ inexfstência 
de projeto de lei .do Executivo, etc., onde. está 
o projeto final de engenharia, não vou entrar nisto 
porque não existe. Justi_ficar a çonstr1,1çãO,_ sob 
a alegação de que a rodovia Belém~ras~._so
ffeu Séria;g restrições, no meu mod9 de perisar, 
é complementamente diferente, A rodovia é flexí
vel, é o·-trali.sporte mais ·democrático, é aquele 
que vai de porta _em porta, e-ela foi fEiita ao$. pou
cos, Coriio V. Ex1' bem o sabe; -primeiramente, 
o cam~nhão_ de serviço, depois, a terraplanagem, 
e_ depois, base sobre base,para, só_ recentemente, 
termos a pavimentaÇão. E essa- rOdovia. Brasília
Belém está cumprindo o seu papel de inteQráção 
e de de~~nvolvimento d~ região _f:, pelo que 
me consta, esse _sistema d~ transporte ainda conti
núa ocioSo. Ele nào está em~ Plena Carga·. -
- Outrã pe"rgurita que quero r~er" a V. Ex', já que 
outras_ obta~timportantes existem neste País para 
s-erem implãritadas, e vou citar algurmis do setor 
ferroviário mesmo, a Ferrovia dã. Produção do 
Paraná, mas vou para o Centro-Oeste mesrriõ, 
vou para o Oeste. Porque não Leste-Oeste ao 
invés da No~Sul por que V, EX"' luta? 

Por que, se fizer primeiro a Norte-5ul, no meu 
_enteiider,- ê V.~ vai confrcidltar, Sob a alegação 

-de ltaqui está maiS p·róxlino; "de- crutros -paíSes. 
TenhO lriinhas dUvidas, alguns sim, mas não to
dos, da: proximidade, mas eu gostaria de saber 
os motivos da esclhoa da ~orte-SW .e:Ul prejuízo 
da implantação imediata da .Lest~Oes~e: V. Pf' 
vai dizer que_é uma decisão superior. V. Ex' decla
rOu isso há muito terripo; Clecisão superiOr, deci
são de ~orça, dedsãp superior, são declarações 
de V. fr Ferrovia é dec~Q superior. 

O SR. MINIS1RO REINALDO TAVARES
Nunca faz essa ~declaração: 

O SR. RUY BAÇELAR - E alega 9 seguinte: 
"-0 Ministro .dos Tjansportes garantiu ontem que 
irá realizar óbra_s da ferrovia Norte- Sul e que 
issO é uma decisão superior". "A Construção", 
obse_IYPI,l.,. "foi determinada pelo Presidente Josê 
Samey, de acordo corn documento queJhe envia
ram os Ministros do Planejª-mento", que não é 
mais Ministro do atual Oovern__o, "da Fazenda", 
que n_ã:o _é_m&is Minist!'o des_te_ atual _Governo e 
que disse que assinou.ess_~_do_curl)ento porque 
era- .t~niver~rio do .Pres~dente José Samey. Há 
quem diga isso? Não sei se isso é verdade. Qy~ría
mos atê _que S. Ex' vies~e aqui prestar depoi
mento~ mas perece--nos que o Presidente não gos
ta muito do ex-Ministro Dilson Funaro e não_ o
convocou, como e ta desejo de todos; "do Ministro 
do Interior", que não é ma_is Ministro do Interior. 
Hoje, deve estar na Casa Civil e de V. B!:', que 
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continua Ministro e mais só c:lo que nunca, veja 
lá. 

Agora, o meu receio, Min~stro, e que essa Ferro
via Norte- Sul não_seja_ o_utra feri"OI{i~_dos idos 
de 1974, a célebr_e, a cantada Ferrovia do Aço, 
onde existe o maior túnel ferroviário do mundo 
com 8 quilómetros d-e exte_nsãO parece-me na_ 
Serra da Mantiqueira, não s.ei bem, deve ser onde 
já consumiu dois bilhões de dóla~s_e essa obra: 
está perdida lá. V. Ex" sabe o que disse o Ministro 
do Planejamente, hoje, aqui? Vou relembrar, só 
para V. EX' tomar conhecimento. O que S._ Ex'_ 
disse e .achei çoisas graves: que foi uma_decisão 
política, S. Ex' disse_que com P ma!úsç~o. N_q 
meu entender, ê minúsculo, é que, nessa Ferrovt~ 
do Aço, existem, nos almoxarifados, 300 milhões 
de dólares de materic;~:l que _não serão usa_dos. 
E a ferrovia necessita somente de 160 _milhões, 
mas que a iniciativa privada vai corTIPiementar 
essa obra. Deus queirc) que ass.im seja! Disse que 
a ELETROBRÁS comprou 1 O bilhões de dólares 
de material elétrico, parte desse material, no exte~ 
rior, e que nao será uti]~ç:io na~_ noss?~ usinas 
hidroelétricas, que precisam alocar muito dinhei
ro, ainda, para recuperar o maior patrimônlo de 
transporte que existe no Brasil: QS 25 m11 kJ'!l de 
rodovias pavimentadas que são deterioradas e_ 
que, por falta de recursos, ao i11vé~ de ~star-s~ 
recuperando 5 mil km por ano, está- se recupe
rando 2 a 3 mil por ano. E, ai, ele disse que 
trução da Ferrovia Norte -Sul er_a tm_p_l~ntar çu 
assentar aquilo que não foi assentado durante 
esses dois anos, ou seja, 350 mi! (amllias _de colo~ 
nos, através da reforma agrária, porque até hoje 
s6 foram assentadas 11 mil. No meu entender, 
faltou uma decisão política do Governo, que nun
ca quis reforma agrária, porque reforma agrária 
depende do Governo, depende de decisão políti
ca, principalmente no regime presidencialista em 
que vivemos, onde o Presidente é o rei, é tudo, 
faz tudo e pode tudo. E se não fos;se e:;;sa den(mcia 
do Jânio a ferrovia já teria sido começada_ há . 
muito tempo. 

Mas, o pior de tudo, Sr. Presidente_eSr.Ministrq, 
é que o Senador Pompeu de Sousa, com o endos
so do meu eminente amigo de muitos anos e 
colega Leopoldo Peres; diz que em relaçã_o à F~r
rovia do Aço e às compras da ELE'ffi.OBRAS, 
se houvesse justiça e seriedade, esse pessoal que 
facilitou tantos deslizes deveria estar na cadeia. 

Mas, vou terminar, Sr. Presidente ... Eu ad_mlro 
o Ministro dos Transportes, S. Ex" -é de um otimis
mo sem par e quase conseguiu me convencer 
-os leigos devem estar completamente conven
cido de que essa obra já devia ter sido feita ontem, 
ao invés de ser feita amanhã. V. Ex' é o meu 
Ministro, é wn tramem de otimismo, que quer 
resolver. os problemas do Brasil. Isso seria impor
tante em um mês ou em um ano. É o mesmo 
Ministro que quando Diretor do DNOS lutou pela 
transferência das águas do Tocantins para o São 
Francisco e deste, para a Bacia do Jaguaripe, 
Açu no Rio Grande do Norte, obra na época orça
da em 4 bilhões de dólares. E que dinheiro se 
gastou, que palestras foram feitas por esse Brasil 
afora, por V. Ex.' e pelo Ministro Mário Andrezza! 
Mas, infelizmente, se aquilo tivesse sido seria outra 
FerroVia do Aço. E se tivesse feito o canal de 
elevação com esse rOaclonamento de energia 
como é -que estaria o Nordeste e o Norte, hoje, 

com a São FrancisCo sem água nessa altura? 
sena urria situação difícil. 

Por iSso é -qüê eu tenho receio, Ministre>, porque 
o povo de hoje,- e·ssa Juventude hoje conscien
tizada, bem diferente da de 64, de 74, não vai 
quer_er fazer justiça amanhã, com as :Próprias 
mãos, se projetas milaborantes, sem necessidade 
premente, sem urgência, em prejuízo de outros 
problemas sociais de saúde, de educação, de ha
bitação, etc., sejam desprezados em beneficio 
dessa obra que, no meu entender, apesar da gran
de defesa que V. Ex~ faz, no momento não tem 
urgência, não tem pressa, não tem a premência 
que V. EX' e outros julgam ter. Embora eu respeite 
o Senador Iram Saraiva, o Senador Edison Lobão 
e tantos oUtros .defensores intransigentes dessa 
obra. 
- Fiz algumas formUlações, mas gostaria que V. 
~ me explicasse a razão da Norte-Sul, ao invés 
da Leste-Oeste. __ 

-Obrigado e perdoe-me se, infelizmente feri a 
suscetibüidade de V. EX' 

O SR: MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
-A coriti-adiÇão de-carQas com o GEIPOT, como 
V. Ex!' falou, é que esse órgão fez um estudo, 
em abril _do ano passado, tomando_ a área do 
PRObiAT,· que tem menos de 60U milhões de 
hêctã.reS, enquantO _a área da Ferrovia Norte-Sul, 
nessé traçado, em que está, chega a cento e qua
renta e três bilhões de hectar_es. 

O SR. ROY BACELAR -Se V. EX>' me permite, 
.em outubro de 86. 

O SR MINISTRO JOSÉ Ri:JNAl.PO TAVARES 
- Isso foi_ quando se entregou o trabalho aqui, 
rrtaScctestudo é de abril. 

O SR. RUY BACEL..t\R - Diz: "em documento 
elaborado em outubro de 86; o periodo de abril, 
jllrihO ejuJho." t: antes. 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
- De qualquer maneira, a razão é essa: a área 
é diferente. Uma é mafs d_e duas vezes maior que 
i:fOutra. 

O projeto de engenharia que V. Ex• disse que 
não_ existe, está à sua disposição. Na hora em 

_que o Sr. quiser olhar e criticar, ele está à sua 
_dispo~Ção; corripletaniente pronto. 

A Ferrovia-do Aço vai ser concluída até dezem-. 
bro de 88, portanto, nO final do ano que vem. 
Ela. já está ern e:Xecução, e com. a partlcipaç_ã9 
da iniciativa privada. Hoje, ela é uma obra funda
mental para a região mais rica do País - Minas 
Gerais;- Sãci Paulo e Rio de_ Janeiro -porque 
a Ferrovia do Centro está completamente satu
rada- e hão tem mais condições 4e aumentar a 
oferta de tran~porte naquela região. Está sendo 
feita_com il_f~~:~ovia do Aço, mas está se_ncb feita 
de maneira simplificada, sem eletrificar;ão. A 
maioria d~s equipamentos aqui citados é para 
a previsão de eletrificação, que não vamos usar 
agora:- Contúdó; a féirovia- não eletrificada fie~ 
condicionada a wna capacidade de apenas 20 
milhões_ de toneladas/ano. MÇ~;is tarde, quando qui
sernios _aluTJehtaf essacapacidade, a ferrovia terá 
que ser eletrifiCada. 

Qúanto à_ Rodovia Belém-Brasília, mostramos, 
com_os cálculos feitos, que estamos pagando um 
bilh.ão de d9Iares a mais de consumo de petróleo, 
naquela região, se ela ficar desenvolvida e se o 
transporte dessas mercadorias for feito por rodo-
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via. No momento, ela limita o crescimento da 
região. Só os -produtos de alta mar-gem de lucro 
daquela área podem ser transportados, economi
camente, pela rodovia. Essa região s6 po-derá ser 
desenvolvida se tiver um_transporte de custo mais 
baixo. _ . 

Quanto aos custOs de operaÇãO dã hidrovia, 
cãda uma é diferente da outra. A hidrovla do Ara· 
guãia tem os custoS ~ts)s;-pOrque _é rasa~- córil 
todOs qs problemaS quê mostramos aqui, de mo
bilidade de banco de areia. Por isso, ela tem wn 
custo bem mais alto que a outra. A do T ocailtins, 
por exemplo, já tem um custo bem mais baixo. 
Cada hldrovia, então, tem que ser estudada de 
per si. Não se pode tomar dados mundiais, tentar 
comparar e colocar na hidrovia do Araguaia 

A Ferrovia Norte-Sul tem um interesse maior 
do_ que a Leste-Oeste, para a execução n~ste mo-· 
mente, porque é a verdadeira espinha de trans
porte, no Brasil. Ela integra os sistemas ferroviá
rios do Norte e do Sul do País, passando por 
uma região do Brasil Central extremamente rica, 
que está esperando um sistema de transporte des
se_ tipo para poder ser_des.en"'loMda. _ - _ 

Ass_jm, além de desenvolver a região, ela tem 
a atribuição de integrar o País, de fazer com que 
o minério dos Carajás, por exemplo, possa ser 
trazido para o Sul e que possam ser construídas 
siderúrgicas, naquela região. 

A Leste-Oeste_ tamb_éro é uma ferrovia muito 
importante, tanto que falamos muito nela. Mas 
é uma ferrovia de grão. Existem -posso_ dizer 
- diversas pessoas tentmdo ~~bil~ar e.s~e em~ 
preendimento. EstamOS dcmdo todo o apoio para 
issO, e achamos que se o Brasil pudesse, faria 
muito mais ferrovias do_ que estamos pensando 
neste momento, e as faria agora, porque o Brasil 
não se desenvolveu mais, até hoje, pela falta de 
uma estrutu~a de transporte de custo baiXo e de 
eficiência, que permitiu que- outrcis p-ãíses gran
des, como o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia, 
e tantos outros, pudessem se desenvolver porque 
contarain, desde o início deste sécu1o, com uma 
estrutura de transporte de (:Usto maís baixo. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) :-Algum 
dos Srs. deseja fazer uso ® palavra? ,(PauSa) 

O SR. RCN BACELAR - Sr. Presjçlente, quero 
agradecer as respostas do eminente Ministro. Ele 
está convencido, embora a mim não c_onvence, 
pois penso de maneira diferente. Agora, querO 
dizer que ferrovia não funciona sem os canais 
alimentadores, que são, principalmente, as rodo
vias. Quanto ao problema da quilometragem no 
Brasil, S. ~ há pouco citou que o Brasil tinha 
40 mil quilôrnetros. de ferrovias,. hoje reduzidas 
a 2S mil; e rodovias federais pavimentadas, nós 
temos 25 mil, não é, Ministro? 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALPO TAVARES 
- R:od~as pavimentadas no Brasil, nós temos ... 

O SR. RUY_ 6ACELAR - Federais, não estou 
levando em consideração ... 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
.....:.. Rodovias federais nós temos 50 mi] quilôme
tros. 

O SR. RUY BACELAR - Então, vê-se que não 
é muito grande a diferença entre ferrovia e rodo
via; na época era de 50 para 40. Obrigado ·a v. 
Exo 
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O _SR. PRESIDENTE (João_ Menezes) - Per
gunto se ~á algÚm Senador que queira fazer uso 
da palavra. (Pausa.) 

O SR. EDISON LOBAO -Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -, V. Ex' 
tem a palavra. 

O SR._ EDISON LOBÃO -Sr. Presidente, V. 
EX, ao abrir essa reunião, anundou que o depoi~ 
mento do Ministro José Reinaldo Tavares seria 
o ú1timo até que a CPI encerre·-as seUs trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (João Me_ne;zes) - Não 
seria, é o último! · 

O SR. EDISON LOsAO - E passa o nosso 
Relator emitir o seu parecer. 

Ouvi atentamente a exposição do Ministro José 
Reinaldo Tavares. Confesso· que é um assunto 
que procurei estudar um pouco, mas me sur
preendi com as informações novas - e todas 
positivas- aqui trazidas pelo Ministro, a exemplo 
do que também salientou o Senador Affonso Ca
margo. Algumas dúvidas que eu também pudesse 
ter desapareceram. Mas percebi que o Senador 
Ruy Bacelar mencionou um documento multo 
interessante, assinado por quatro Ministros. Fui 
verificar rapidamente e creio que va1eria a pena 
a leitura de alguns poucos trechos desse doeu~ 
mento, que é a exposição de motivos de quatro 
Ministros de Estado, que são: os Ministros do Pla
nejamento, da Fazenda, do Interior e dos Trans
portes. Não quero fazer ao Ministro Dilson Funaro 
a mesma injustiça que a ele foi atrtbuída pela 
imprensa, de que tinha sido assinado apenas por 
ser adverssário do Presidente da República. Eu 
me recuso a acreditar que um Ministro de Estado 
proceda dessa maneira, sobretudo com uma obra 
desta envergadura, pois seria brincar com o di
nheiro do povo, assinar um documento que impli
ca em dois bilhões e quinhentos milhões de dóla
res, apenas para ser agradável ao Presidente da 
República. Ou ele tinha convicção de que a sua 
proposta era a que interessava à Nação brasileira, 
ou então ele é um homem irresponsável. Acho 
que ele é um homem responsável, o Ministro Dil
son Funaro. 

Bom, mas esta exposição de motivos nê\l>_ceu 
da detenninação do Presidente da República no 
sentido de que a sua equipe de Governo se empe
nhasse em remover os co~trangimentos conjun
turais da economia brasJ1eira, Então, vêm os mi
nistros _e dizem assim: 

"O exame das altemati'La_s_ de _oportunid.,
des para desenvolvimento n<;lcional, à luz das 
infonnações disponíveis, indiCa que nenhu
ma outra área do Brasil apresenta condições 
superiores às do Centro-Oeste, para abrigar 
planos governamentais de desenvqfvi
mento." 

Mais adiante, fala: 
"Promover rápida expansão da oferta inter~ 

na de produtos básicos, em particular de ali
m~ntos, condiç~o fundamental, seja para su
pnr o merca• ,ntemo, seja para intensificar 
as exportaçl 

E depois: 
"Ordenar a ocupação do territ6rio brasi

leiro de forma a orientar os fluxos migra~ 
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~J_os, evitar as concentrações urbanas CO!l

- tta as qúãis nóii"reclamamos todos os dias, 
a Nação inteira reclama contra sso." 

Então, a ferrovia tem este objeti~o. e que 
vai cum-prlr: 

~·concentra~;ões urbanas excessivas e pro
mover a-ãdequada redistribuição dos recur
SõfFffiffdiários." 

'-'Os estudos reaJiUJdos mostram que a 
promoção de um programa integrado de de
senvolvimento na Região Central permite 
imediatas respostas a tais desafios." 

E af hbs apresenta o documento, estes núme~ 
ros extraordinários, _gue peço a atenção da _Co
missão: 

Diz aqui: __ 
. "Possibilita a agregaÇão à economia 

nacionaJ de área capaz de ense"jar a prodUÇão 
de até 15 milhões de tq_neladas de ,grãos por 
ano, ou seja, o correspondente a cerca de 
23% da safra nacional." 

Isto é uma colsa extraordinária. 
Mais adiante: 

"EriSê"j~ ainda, através do aproveftamento 
do potencial agricola já -dimensionado, a cria
ção de mai_s_ de _500_ mil empregos." 

O SR. RUY BACELAR - Em que ano? Quinze 
milhões ~e !;aneladas de grãos ~m que ano? 

O SR EDISON LOBA O -A partir do instante 
em que a área, objeto deste estudo estiver integra
da, o que. é coisa que se faz a cw:to prazo, segundo 
e~tes est!..!dos. 

"O Plano de Metas da Nova Repú
blica", diz o Ministro Dilson f"unaro; "contem
pla, entre os seus projetas específicos, im
plantar a Ferrovia Norte-Sul em estreita coo
peração com o setor privado." 

Mais adiante, ele fala na distribuição de recursos 
- como· seria feita -, a participação do FND, 
etc., etc. 

PensO que, diante de tais argumentoS" e diante 
daquilo. qy.e foi trazido aqui pelo Ministro José 
Reinaldo Tavares, hoje, e pelo Ministro do Planeja
mento na parte da manhã, 1=1 que eu não tive 
a ventura de assistir, há um-dado que eu gostaria 
de mt!ncionar - nãõ -sei se ele ·aqw o revelou 
e eu não fui buscar eSSF: dado em nenhum livro 
sec:reto, mas numa entrevista recente do Ministro 
do Planejamento, quando trouxe ao Congresso 
Nacional a proposta de orçamento para o próximo 
ano, S. EX' declarou aquL no gabinete do Presi
dente do Senado Federal, que apenas os jwos 
que o Brasil paga à sua dívida interna por ano 
dão para construir 12 ferrovias, ou seja, nós cons
truiríamos uma ferrovia por mês com os juros 
da dívida interna. 

Então, verifica-se que não é de se espantar __ o 
valor da ferrovia, sobretudo quando se considera 
os imensos beneficias que ela trará à Nação brasi
leira. Um dos principais peritos de argumentação 
do S.enad_or Affonso Ca~argo ao longo dess_é 
tempo todo - eu sempre entendi a posição de 
S. Ex• - era quanto à possibilidade de se ter 
uma hldrovia em lugar -da ferrovia. O Senador 
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Affonso Camargo não era exatamente inimigo da 
ferrovia. Ele parecia ~nteressado numa prioridade 
para a hidrovia, usando as águas do Araguaia. 
Mas as informações trazidas por V. Ex- hoje, com 
estes mapas, são arrasadoras e parece-me que 
o Senador Affonso Camargo se deu por satisfeito 
com -o que ouviu aqui. Congratulo-me com S. 
Ex.' por isso. 

O Senador Iram Saraíva, que é um homem 
de Goiás e sempre defendeu o rio Araguaia, diz 
agora, com toda a razão, que o se deve fazer 
com relação ao rio Araguaia é procurar salvá-lo 
antes de transformá-lo numa hidrovia. Diante des
ses mapas, dessas fotografias, hâ realmente a ne
cessidâde dessas prcMdências. Eu, que nasci às 
margens do Rio Paranaíba e que Vi aquele rio · 
tantas vezes_ transbordando, hoje, quando chego 
a Teresina, Aoriano ou qualquer cidade do Piauí 
ou do Maranhão, à margem do rio verifico que 
o rio está secando. É um fenômeno. O ltapicuru, 
na minha cidade de Mlrador, é outro qUe está 
absOI~mente seco. 

-Entãó, é preciso examinar com cuidado o com
portamento dos rios. Não se faz, por exenlplo, 
uma hidroelétrica sem um inventário que dura 
20 anos sobre- o oomportamento dos rios. Esse 
comportamento se alter~ freqüentemente._ 

Sr. Ministro, eu não tenho perguntas a fazer. 
Posso dizer a V. Ex' que estou satisfeito e tranqlu1o 
<:om a minha c.onsciência, Defendi essa ferrovia 
desde o primeiro minuto. Quando V, Ex'" anulOu 
a concorrência, diante da divulgação feita pelo 
jornal, e que houve no Senado manifestações de 
criticas a V. Ex" e ao Governo, eu tive oportunidade 
de dizer que aquele atp: assinado pelo Ministro 
dos Transportes foi possível graças a um decreto 
do atual Presidente da República, José Samey, 
inspirado pelo próprio Ministro dos Tràtlsportes, 
que tornou possível aquela atitude. Não fosse, 
portanto, o cuidado do Presidente José Samey 
e com:ont::ncla,s não poderiam ser anuladas com 
aquelas alegações. Portanto, o cjue se verifica é 
que há um comportamento transparente, translú
cido do Governo em 'relação a essa ferrovia. Os 
meu~ cumprimentos a V. Ex' 

O SlLPRESIDENTE (João Menezes) - Há al
gum Senador que deseja falar7 (PciUsa_.) V. EX' 
estava faltando, Senador Alexandre Costa, 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Algum não Sr. 
Presidente, mais um colega de V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. Ex' 
estav?' faltando. Estava sentido a sua falta. A pala-.. 
vra é de_V. EX' 

. O SR. AlEXANDRE COSTA ~ Sr. Ministro, 
a presença de V. Ext hoje, nesta Casa, deverá 
ser o final de tantas e quantas reuniões que aqui 
reàlizamos, para esclarecer o problema da Ferro
via Norte-Sul. Talvez se V. Ex' _aqui viesse 60 
dias antes_, e trouxesse os subsídios_que hoje aqui 
foram aduzidos ao que outros eminentes técnicos 
para cá trouxeram, talvez já tivessem sido encer
rados os traba1h_os. Digo Isso por_:que sobre o pro
blema da ferrovia sempre pairou duas dúvidas: 
uma delas sobre a superestimação do preço bási
co da concorrência. Tendo em vista o orçamento 
proveni_ente_ çlo Geípot, quando a Concorrência 
dava o vaJor 2.4 bilhões de dólares, o Geipot apre-
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sentava um orçamento para a mesma obra de 
1.4 bilhões de dólares; a outra seria alternativa. 

Eu mesmo discuti várias vezes com o Senador 
Affonso Camatgo, qUe Ch~gOü ã. ~:;oncordar comi
go, que se provado que não havia superestimação 
do preço básico, não poderia absolutamente ha
ver qualquer desonestidade na concorrênda reali
zada. Quanto à a~mativa ou_ à escolha,_ tantas 
foram as opiniões de homens os mais ilustres, 
que Sua Excelência, o· Presidente da República, 
pelos dados dos técoJç;QS, com esse manancial 
de argumentos aqui apresentados por V. S•, deci
diu - e, repito, foi decisão_ política - construir 
a Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia que eu defendi 
desde o primeiro di_a, não para agradar ao Gover
no, não para ser servil ao Governo, não para agra
dar a V. Ex'ê, rrias porque tenho CO'l,.vic::-ção de que 
assim corno defendi a Estrada de Ferro Carajás, 
hoje construída e vitoriosa, e_ no Sen~do da Repú
blica, talvez fosse, entre os mais de 60 _Senadores, 
o único que defendia a Estra9a de Ferro de Cara
jás, pois todos os outros se postaram contra. Na 
reaJidade eu me habituei a ver em quase 30 _anos 
de vida pública, aqui neste Congresso Nacional, 
toda vez que o Norte e o Nordeste brasileiro dese
jam alguma obra importante, não digo o Sul, mas 
os suiístas se levantam contra esta obra, como 
se nós, do Norte e do Nordeste, também não 
fôssemos brasileiros, ·c:omo ·os grandes homens 
do Sul. Esqueceram-se, portanto, de dizer o por
que dessa grande diferença; e V. S• vai ver -
e o .. Relator não deve ter esses dados - quais 
as razões que distanciavam ·o orçamento do Gei
pot do orçamento da Valec. Aqui ninguém disse 
que o Geipot fez uma estiffiativa, com a finalidade 
específica de comparar alternativas de sistema 
de transporte, tão-s6 para isso: Não disse que 
o estudo-do Geipot era nieta.de bitola larga e meta
de bitola métrica; também não foi dito. Não se 
disse que se deixou de consi_dera"r investimentos 
indispenSáveis à completa execução do empreen
dimento, razão pela qual mostra-se incompleta 
e inadequada para fins- de refletir a totalidade dos 
custos envolvidos. O orçamento· elaborado p_ela 
Valec contempla os itens necessários, todos eles, 
e completa execução do empreendiment_o, com 
va1ores baseados nas fontes de maior confiabi
lidade disponível; basta dizer - V. ~ disse. _e 
não foi contestado que o próprio orçamento da 
Valec, de terraplenagern, é inferior àquele apre
sentado pelo GeipOt, na sua eStirhativa. O ãctés
cimo de investimtmto da superestrutura da ferro
via, pela adoção de bitoi<J larga em toda a sua 
extensão a adoção _do _:tr_açado da ferrçvia pelo 
Vale do Tocantins- a Valec mudou para o Vale 
do Tocantins ~ao invés do divisor de águas, 
permitiu a obtenção Qe_ c~~ªçte_rísticas técnicas_ 
muito melhores do que aquelas obtidas no estudo 
do G.eipot, para o mesmo investimento em infra
estrutura. A Ferrovia Norte--Su1, conforme proje
tada pela Valec, tem característi_cas técnicas bas
tante sernen 1àntes às de ca_rajás, embOra ma~s 
modestas. Dadas _as condições de topografia lo
cal, foi possível fixar um traçado sem túneis, nobre 
Senador Ruy Bacelar. onde as obras de arte espe
ciais totalizam apenas 3% da :;ua dimensão. En~ 
tão, veja V. Ex!' que não pOderia ser a mesma 
coisa.-Durante muito-t~m_pb-rioS_ batemos para 
saber quaJ seria essa difer~nça. Lembro-me bem 
de que aqui eu diila: trata-Se de um milagre, e 
precisamos loçalizar onde se encontra esse mili-

~~,_p0_!9l!_e uma obra orçada em 2.4 bilhões de 
dólares, e Çlutra por uma repartição aa mesma 
origem, por 1.4, há wn milagre ou um grande 
e(j_UíVO<:o, i(ue hOje fic'a ·definitivamente esclare
cidO, SalVo se o nobre Relator, que será o último 
a fa-lar, tem dados suficientes para demonstrar 

- que ela pode continuar sendo feita por 1.4 bilhões 
ae dólares, uma vez que case;;~ vilharam custos 
de eStrádas de ferro no mundo inteiro, na Europa, 
no·Ja_l,ão; r.Os Estados Unidos, tudo isso foi requi
sitado para fazer a comparação_ com __ os _custos 
da Yalec, com OS: custo~ das ~stradas de ferro 
do- resto do -mundo. 
- ·Quantô-- ãoS --empreiteiros, aépli também- ficou 

proVàdo, Pela falta a e-acusações, que nada tive
ram com isso, que houve lisura da concorrência; 
porque, se não foi superestimado o preço base, 
como podia haver falta de lisura? Onde o assalto 
ãõs·-corres-pUblicos? Porque venceu uma, ou 
duas, 01:1 três~ ou dez, por c::Oiitcidir de o ''A" ganhar 
lote "B", o ''C" ganhar lote "D", o que isto importa 
parã a Naçào? Na realidade, eStamos viVendo um 
BraSJl, em que fazer concorrência pública. hoje, 

--é quase um crime. É melhor não fazê-la e depois 
chorar, que é perdoado. Os jornais não falam, 
--o5 _ Senado_res não criticam, apenas convocam, 
batem palmas, é o que se vê, é o que se assiste 
aquf no COngresso Nadonal. Então, houve con
S:9.!T~-n~ia pública, a primeira e a _segunda. E eu, 
-sr: MiniStro, que -conheço muito bem V. Br, desde 
menino, desde que assumiu a diretorta do DER 
nçr Maranhão, era eu D_eputado Federal e V. Br 
'.1nha de p_rofessor da Escola de Eitgenharia do 
. ~rã; assiStir toda a s1,1a_ascensão, passando por 
cargos e mais -cãrgos e.-em todos eles~ hOOrando 
e -digníficando, pelo seu trabalho, pela sua honra
d~~. _.PeJa sua dígnidade, pela sua capacidade e 
pelo seu otimismo:otirnis_mp esse ~i. deçantado 
pe]o Constituinte Ruy Bacelar, que é uma coisa 
que_ deve ·ser irlerente ao horn,ern público. Se eu 
tivesse que criticM V. Ex', não seria pelo otimismo, 
seria pela precaUção; S_obretudo pela precaução 
que tem ti .do, durante todos os anos que o conhe
r-9. -toda vez que lhe_ entregam um cargo público 

-.e que V. Ex' tem q~e tornar decisões. _ _ 

- Nada tenho a perguntar, é claro. 

·_ :o SR. AFFONSO CAMARGO -V. Exo me per
mite? 

"-O.SR. ALEXANDRE COSTA~ Perm~o. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - V. EX• com 
~ª----atuação -_de engenheiro, realmente, sintetizou 
_muito bem os dois pontos_ que se tomaram os 
pontos functamenuus desta CP!, que_é o problema 
<!<t_a!temativa hidroviária e o problema do preço-
b_as~. ___ -_, _· _ _ · 
_ !;.ntão, -como estamos encerrando este traba
lho,_queria aproveitar o seu depoimento para fiXar 
bem a minha posição. Realmente de_clare_i e fiquei 
m_l:!~to surpreso com os dados tralidos, partindo 
da Portobrás, pelo MinistroJosé Reinaldo Tavares, 
pOrque éstão em coOb-adição com o documertto 
~E;: r~~bi, que é o~'-!ndo, até certo ponto, da 
P_ort~~rás, _porque é da Engenhiira lsa Rondon, 
g~,~_e fº~ _c;lurante -30 anos, a Chefe do Departa
mento da POrtobrás. Realmente, nós que somos 
técnicos sabemos que é muito dificil haver a con
!F!d!çã~_ ~soluta que houve. ~e4i, então, que se 
fªS=~ o çoqti.-aditói-io~ para tOmarmos o conheci
mento de quem estâ errando fundamentãrinente. 

E com relação ao preço-base, evidentemente 
cabe ao Relator, agora, fazer um exame .definitivo 
desse problema, porque, aí, é que se pode encon
trar alguma coisa errada. 

Só para registrar a minha posição. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Exato, V. Exo 
está certo. Aliás, recebi, com um cartão, o trabalho 
que V. Ex' me enviou, e quero agradecer a genti
leza. ü, até ho momento_ em_ que, defendendo 
a hidrovia, a autora do trabalho falou em draga
gem. 

Então, V. Ex" que ouviu ~-viu a exposição de 
todo aquele assoreamento e aquele movimento 
de areia no Araguaia, pode pensar numa obra 
dessa através de dragagem? Ali parei, no mesmo 
instante, porque achei que viabilidade, através de 
dragagem, nima quilometragem, e num rio tão 
instável corno Q Araquaia, não me parece o bom 
caminho; por maior que seja o respeito, o apreço 
e a consideração que tenha à autora do trabalho, 
e a V. EX- gue_ me enviou q referido_ trabalho. 

Mas, então, não tem mais nada, Sr. Présidente. 
A presença do Ministro coincidiu em um dia em 
que todas as dúvidas se encerraram. Aqui não 
apareceu ninguém para acusar desonestidade 
nem do ministro, nem da VALEC, qualquer falta 
de lisura. Não co_nheço. um só ~écnico br~sileiro 
de alto renome que se leva.n~ contra a. obra, pelo 
menos, nada aiL De.mane_ira que deiXar de realizar 
uma obra desse porte, que traz para o Brasil, para 
o Norte, para o Nordeste brasileiro tudo isso que 
V. Ex!' apresentou, corno de$envolvim~nto, corno 
progresso, seria um grande desseiVi.ço prestado 
pelo Governo atual. O-que espera o nordestino 
e o_ povo brasileiro é que o Presidente_ da Repú-
blica, e V. S• ___ que oçupa hoje o .Ministério dos 
Transportes, Viação no passado, mande que a 
VALEC exe<:ute,_ e wgente, a partir do próximo 
ano, porque ao que li já existe verba consignada 
para essa obra, para que possamos ter, num futu
ro muito breve, uma obra à altura da capacidade, 
da inteligência e do merecimento dos nordestinos 
e do povo brasileiro. 

Muito obrigado. 

O SR PRES!DEN1E (João Menezes) - Conti
nuando, vamos ouvir agora o Senador Dirceu-Car
iieiio; a Quem dOu a palaVra. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sr. Presidente~ 
Sr. Ministro e Membro:;; desta Comissão, gostaria 
de fazer _;:tlg~mas observações que acho perti
nentes; a prineira delas, considerando esta apela
çAo e est~ lugar comum que utilizou o nobre 
Senador Alexandi-e Costa,_ relativo-a esses precon
ceitos com as obras do Nordeste. 

QUero" dizer_ que sou brasileiro deSte Pa"ís irlteiro. 
Casualrnei-lte, fênhó~ dOmicilio político no sul, mas 
nãO tEmhõ ___ henhum preconceito côin aS'"o}?ras 
do Nordeste, pelo contrário, acho que __vai gerar 
energia, como a de XINGÓ, é absolutament~ ne
cessária. Ate já deveriam ter siQ.o feitas outras 
obras, d~ outra natureza_ infra-estrutura!, para o 
desenvolVimento do tiordeste. 

E existe 4'-mbé_tn_ uma grande obra ~-ser feita 
no Nordeste, que creio ser da concordância de 
tOdos, que é a_ da ~ucaç_ão. Po~gu~j.l_ma região, 
em parte alguma do mundo, pode prosperar com 
50%, 60%, 70% de analfabetos, De rriodo que 
acho-que o Nqrdeste precisa de rn~ls pbras, não 
só eSSã:, mas uma grande obra eduCacional. 



Outubro de 1987 DIÁRIO DO ÇONGRESSO NAOONAL. (Ser;ão U) 

Por outro Jade, as observações que eu gostaria 
de registrar são ralativas ao modo de se tomar 
decisões em nosso Pafs. Primeiro,nosso País não 
tem um plano de desenvolvimento, nosso País 
não tem um projeto nacionaL Podemos consultar 
brasileiros de todaS as áreas e não paSsa pela 
cabeça dos nossos conterrâneos um projeto co~ 
mum de_desenvolvimento_deste Pais. Temos sim 
situações circunstanciais que, num momento ou 
noutro,_são levantadas como projetas de interesse 
nacional, da mals ampla necessidade e urgência, 
e se fica a discutir em cima de detalhes dessas 
questões e, às vezes, sem analisá-las de modo 
mais amplo. Nunca me preocupei multo, embora 
considere coisas muito_ importantes, com a qu~ 
tão do questão do preço-base. Porque, afinal, isso 
é questão que, com poucas discussões, logo nós 
podemos ... 

O SR ALEXANDRE COSTA - Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR DIRCEU CARNEIRO - ... evidenciar se 
ela tem embasamento ou não. 

O SR.. ALEXANDRE COSTA - Se V. EX' me 
permite eu diria que é a primeira vez que V. EX' 
vem a:quL Não pode saber se aqui nós estamos 
discutindo coisa com importâcia ou sem impor~ 
tãncia. É a primeira vez que V. Ex' comparece. 

O SR. DlRCEU CARNEIRO -A -essa· Comissão 
ou ao Senado? 

O SR ALEXANDRE COSTA -A esta Cernis~ 
silo. 

O SR: DIRCEU CARNEIRO - Quero lhe d~er 
que,inclusive, já fui Relator ad hoc de reuniões 
desta Comissão .. 

O SR ALEXANDRE COSTA-- -Eu- não faltei 
a nenhuma reunião desta Comissão; logo V. Ex'! 
não pode dizer que nós tratamos aqui só de coisa 
sem importância, como se _ _fosse o arauto aqui 
das coisas importantes, e, ·aliás, V. Ex• não tem 
sido arauto nem aqui e nem em lugar nenhum 
do Senado. 

O SR DIRCEU CARNEIRO __;O entendimento 
depende da questão subjetlva e pessoal de cada 
um. As observações que fiZ não foram nesse sen~ 
tido e, sempre que possível, tenho participado, 
inclusive, hoje pela manhã, e inclusive já fui Rela~ 
tor ad hoc de reuníões aquí desta Cófuissão, na 
ausência do Relator. 

Desse modo, queria continuar a dizer que nós 
temos uma deficiência brutal dos processos de 
tomadas de_ decisão corretas no nosso País, e 
que isto é herança do regime autoritário, que de
formou as formas de decidir democraticamente 
e relativas aos interesses naclp_b_a_l~. Estã.o aí os 
escândalos denunciados e CQnhecjcJ.os por todos 
os brasileiros e, principalmente, pelos políticos 
deste país, de obras mal equacionadas, mal proje
tadas e que não tiveram uma discussão da socie~ 
dade cientifica ou técnica deste _País, e formn. to: 
madas como projetas de cima para baixo, e estão 
aí, agora, a desgraçar a vida deste País pelo endivi
damento externo que causaram, e por tantas ou~ 
tras distorções evfdos que introduziram na prática 
da administração pública deste País. 

Estou Presidindo uma ou_tra comissão também, 
Senador Alexandre Costa, que é a da Importação 
dos Alimentos. Nesta Comissão se _evidenciou 

uma pequena geografta desta Administração Pú
blica brasileira tão deformada. Nada mais nada 
menos do' que 48 in-stituições decidem _sÕbi-e ã 
importação de alimentos neste_ Pais, neste mo-
mento, onde uma não tem a ver com a outra. 
Orna determina uma medida, a outra executa uma 
outra, e a terceira recebe uma outra versão. De 
modo _que o des_encontro nas formas de deddir 
neste País é algo lamentável, e que exige uma 
forma racional, atuaJizada, modema, democrática, 
de decidir e administrar este Pais. De modo que, 
à guisã disso_ que es.tamos começando a conhe
cer mais detalhadamente, também, imagino o 
processo de decisão que foi tomada para esta 
oDra, que não questiono a sua validade no sentido 
âo desenvolvimento, mas questiono a fonna com 
que ela foi iniciada, que se não fosse uma abertura 
mais democrática de_ste País;, graças à luta de 
brasileiros que defendem a democracia, nós esta
rfarrtõs engolindo, goela abaixo, uma obra gigan~ 
tesca, que não tem estudos mais aprofundados, 
e não tinha estudoS mais api-ofuri.dados, nós va
mos_ vendo ao longo das exposições que vão se 
adicionando novos argumentos apanhados à cir~ 
conStância do" Caminho, e que poderia essa obra 
causar tantos prejuízos, como têm causado aque~ 
las obras gigantescas que foram decididas de ci~ 
ma para baixo, sem embasamento, sem uma dis
cussão, sem um cn'térío de seleção. 

_ __Desse modo, o registro que eu gostaria de fazer, 
·e -aqut tendo a pres_ença do Ministro dos Trans~ 
portes, que é um dos- setores encarregados de 
executar, tal~ez, ~ P.<?_rte de o];>ras_ m~is gigaritescas 
deste País, uma critica a esses modelos de deci~ 
são, que se não forem aperfeiçoados, não forem 
aprimorados, a sociedade braSileira sempre fica 

·corren-dO-O risco de receber obras cujos interes~ 
ses, muitas vezes, são até ma!s fortes do que as 
forças do próprio Governo, e quando desenc_a~ 
deadas os gqve_mos perdem o seu controle e pas
sâfn a ser vítimas de todas as deformações e 
distorções de tais empreendimentos. Acho, até, 
que este niodo de decidir, que foi' ó Presidente 
da_República que iniciou, é um dos argumentOs 
que acho considerável para nós rea1mente mudar
mos o _sistema de governo, isto é, passarmos de 
um presl9.endalismo autoritário, onipotente, para 
ur:n.P~~~sso de governo parlamentar. onae aso
ciedade está mais bem representáda, legitima
mente representada, e pode debater, talvez, com 
maito mais suporte, numa visão onde- tOdas aS 
questões deste País estejam em jogo na hora da 
~~ decisãO. Êsse tabuleiro de xadrez_ não Pode 
se ater apenas a uma peça, porque, às vezes, 
o xeque, que poderia ser_ o xeque-mate final, é 
um_ ~aJso_ xeque. _ 

De modo_ que, ao registrar essas considerações, 
eu queria fazer um apelo ao Ministro que serve 
a um Governo de transição e que luta também 
por um processo democrático, onde a sociedade 
que serve deve ser mais bem servida, ou deve 
s~ _bem servida e melhor e, portanto, também 
e~~- engajado nesse proc:_esso de aperfeiçoamen
to do sistema administrativo do iiosso País. 

ESsas as Considerações que queria deixai- regis
tradas neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Após 
as considerações do Senador Dirceu Carneiro, 
também nãO foi reita nenhuma pergUnta. Para 
encerrar, vou dar a palavra ao Relator •• ~nadar 
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MaQsueto de Lavor, a quem concedo a palavra 
neste instante. 

O SR RElATOR (Mensueto de Lavor) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Srs. 
Técnicos e Assessores do Ministério dos Trans
portes, Sr. Ministro José Reina1do. 

Eu cféfo que foi este um grande momento, 
uma grande etapa nos trabalhos desta CP! da 
Ferrovia Norte-Sul. CP!, cuja importância, cuja 
validade, cuja oportunidade foram hoje, pela ma
nhã, ressaltadas pelo Ministro do Planejamento, 
Aníbal T eiKeira. 

Acredito, e nesse ponto concordo com o nobre 
colega Senador Alexandre Costa, que avançamos 
muito, mas ainda não o suficiente em alguns pon
tos. E é assim que levanto ainda algumas ques
tões que precisam ser esclarecidas pelo nobre 
Ministro, que ·aquf"fez a Sua exposfção de uma 
maneira que eu considero objetiva e esclarece
dora de muitos pontos. 

A primeira pergunta, Sr. Ministro refere-se à 
concorrência feita pela Valec e anulada depois 
da denúncia do jornalista Jânio de Freitas. A cerca 
do episódio_ da denúncia, da anulação, o próprio 
Poder Executivo tomou a iniciativa de realizar dois 
inquéritos. Um, no âmbito do próprio Ministério 
dos Transportes, por sinal, presidido pela pessoa 
honrada do Coronel Stanley forte; outro, no âm
bito da Polícia Federal. Esses inquéritos chegaram 
a conclusões já divulgadas e levadas à opinião 
pública, de resultados já conhecidos. No entanto, 
seguindo o ritual do próprio processo, quando 
os seus resu1tados chegaram às mãos daquela 
pessoa que representa a sociedade, quando che
garam às mãos do Procurador-Geral da Repú
blica, s.-EX' não_ aceitou os resultados, ínconfor
rnado com o fato de que no bojo dos próprios 
processos, havia indícios suficientes para apontar 
~ responsáveis perante a legislação em vigor, 
e mandou que esses processos fossem devol
vidos para novas diligências processuais. No en
tanto, mesmo assim, estando essas pessoas sub 
judlce, a pessoa jurídica da Valec, como empresa, 
e as pessoas físicas, do seu Diretor-Presidente 
e do seu Diretor de EnQenharia, responsável pela 
concorrência anulada por acusação de fraude, 
vem o Senhor Presidente da República de assinar 
juntamente com V. ~ o o Decreto n? 94.813, 
de 19_ de se~embro de 1987, publicado no Diário 
Oficial de 02 do corrente, outorgando conce~o 
para a construção da Ferrovia Norte-Sul à Valec 
sande, portanto, uma esponja na posição do Pro-
curador~Oeral da República, desconhecendo o 
papel daquele defensor da lei e dos interesses 
da sociedade, 

Eu- pefgtmto, então, a V. EX' Se essa posição 
contribui para o processo democrático: eu per
gunto a V. Ex' se o--desconhecimento deste que 
é designado e pago pela sociedade para defen
dê-la defendendo, inclusive, a própria lei, se o 
Poder Executivo, através desse Decreto do Senhor 
Presidente da República e também assinado por 
V. Ex!'; como Ministro da pasta específica, se não 
é üiri'âeSéstímulo para que este alto servidor da 
sociedade brasileira não prossiga no seu papel 
de déferiSor da lei e da socie"cfade. Era: a prtniE!ira 
pergunta que eu queria fazer. 

Em segundo lugar, eu queria relatar o seguinte: 
há. dias, esteve aqui em Brasília um escritor ameri
canc:>, Marshall Bennan, que é considerado o Papa 
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da Modernidade, porque escreveu um livro que 
é hoje, também aqui no Brasil, um best seUer: 
"tudo o que é s_ólído desmancha nç_ar." E esse 
escritor deslanc:hou aqui, em Brasília, urna série 
de críticas, uma série de tolices, .perr:nl~arn-rne 
a expressão, queJoram _re_ç:ebidas com enW.sias-_ 
mo por alguns grupos de intelectu.alóides, §im
plesmente por causa da áurea de modemidad~ 
com que se revestia aquele e~qjtor americano. 
Foi preciso, então, que o Arquiteto Osc~r Nie
meyer colocasse os pontos nos "is",--e dissesse 
que o que tem de errado em Bra$ília não é por 
causa de Brasma, mas pelo tipo de sociedade 
brasileira que é inclusive forjada, _em grande parte, 
sob o ponto de vista político e _econôm\ço, por 
imposições do império amerlc:ano. _ 

Os argumentos trazidos sob_re p_disçussâo que 
ainda não está term_inªda, aip4a preci_sa de dados, 
e que ainda, para tennos reaJmente estabelecido 
o verdade.ifo ccntr_a_djtQri_o, precisamos ouvir Yma 
pessoa, que aqui foi citada, que aqui fo_i CO!lteg.. 
tada, mas que aqui não esteve, de viva voz, falan· 
do. __ m_andou um doçumento que começa da se· 
guinte_ maneira: "recentes documentos distrlbuf~ 
dos pelo Ministério_dpa_ Transportes e pela VALE C, 
bem como declaraçô~s do Sr. Mini~4o José R~i~ 
naldo Tavares, publicado no J_om~ do BrasU 
no dia 15-5-87, vem_ d,_émç;io Ul'!la ld~la _l_nteira~ 
mente distorcida sobre a navegabilidade dos rios 
To_cantins e Araguaia e de suas possibüldades 
de' aproveitamento para o transporte hidroviário". 
E depois segue, dizendo, trecho por trecho, onde 
é passivei a navegação do rio no seu estado ln 
natura, onde não é possível, ond~ precisa de 
trabalho, onde não precisa, inc:l_usive alguns traba~ 
lhos de dragagem. Ora, rioS de banc:o~ ~de_ arei~, 
isso é_ na'legável? Não é novidade, o São Fr_an~ 
cisco ê_assim, nobres Se_nadpres._eu o conheço, 
sei que_ as sJJas famcSâ~ cpfc;>as, que são ilhas
móveis de areia, atrapalham a navegabílldade. 
Mas há s~r:npre peritos que trafegam pelo rio em 
condições satisfatórias, houvesse serviço d~ c;on
servação, como o exigido nas rodovias e nas ferro
vias, então essas hfdrovias teriam. condições de 
travegabilidade satisfatórias e muito mais ec:onô
micas. conforme todos_os dados econôr:nícos Qo 
tráfego hidroviário. - - - · 

A fmpressão, o impacto causado por essas fo
tos de satélites, é o impacto da modernidade. 
Quem entra assessorado por um computador le
va vantagem, e quem traz dados de satêlites -
como foi a expressão do colega- é xeque-mate, 
conforme disse o Senador Po_ropeu de Souza. 
Sinceramente eu não me impressionei, honesta
mente. Creio, inclusive, que essa demonstração 
de bancos de areia no Araguaia, inclusive C90'1Pl~
menta o relatório da Dr" Isa. que não_ veio aqui, 
e que precisa vir falar, cfiscutir esses assuntos, 
senão o material colhido pelo Relato.- não ê com
pleto, é parcial, chame ou não chame: o Presj
dente. Creio que a Dr'!' Isa Rondon, ~ essa alt_yra, 
não pode deixar de ~aqui, porque não é qual
quer técnica, ela serviy :durante 20 anos ao Minis
tério dos Transportes numa únici!l especialidade, 
como engenheria de vias navegáveis do Departa
mento Nacional de Portos, por 1 O anos, e depois 
foi chefe do Departamento de Vias N_avegáveis 
da PORTOBRÁS por mais 20 anos. Não é Ollsadia 
dizer, ela entende mais do rio Araguaia do qu_e 
o Ministro dos Transportes, do que todos nós, 
engenheiros ou leigos; então era preciso que ela 

Vies,s~ ª'lUi. para que, de viva voz e sob o crivo 
do nosso debate, pudesse esclarecer essas coisas. 
Ma$ eu nãO m~ irr1presSicii1el simplesmente com 
as "fotos. E se essas fotos forem no tempo de 
rriãTS- Cheia e menos cheia,. e se no tempo- da 
v~ão o tio tem-inenoS ágUa -aparece mais areia?l 
S:1,1 preCiso discutir tudo. 

De modo que, cr~io que longe de contraditar 
o documento que temos em mão da Dr" lsa Ron~ 
don, e~sa_s fotos de satélites demonstram exata
mente ãquílo que ela diz aqui, que é um rio areno
so, que precisa de conservação, em algumas 
áreas- ãté com dragagens; -mas que realmente é 
a mats acessível, mais barata e mais própria para 
ô_desenvolvimento dessa Região do Centro~Oeste 
Brasileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sr: Mi
niStr-0,-ãJ)eSãr de revestido-da-c8pã da moder
nidade, e isso é-iinpactuante inesmo, não foi um 
xeque-_mate, talvez tenho sido uma jogada !llD
dema~ fnteligente,-de peões, de xadrezes, de bis
pos, de cavaloS. de rainhas, de torres, mas ainda 
não houve o xeque-mate, acredito que o ·rei da 
verdade élinda tem mtifto que se movimentar nes
s·e-_camç.-o; nesse tabuleiro desse xadrez.. 

O SR. EDISON LOBÃO- V. Ex" permfte uma 
ligeira interrupção? 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Pqis 
não, só peço que V. ~ seja breve, pois o Presi
dente já está reclamando do meu tempo: 

O SR. EDISON LOBÃO - Serei rapidíssimo. 
Apenas para dizer a V. Ex• que eu me impres
sionei ... _ 

O SR. RELJ\TOR (Mansueto de Lavor) - V. 
Exf 9õSta de cores. 

b SR. EDISÓN-LOBÃO- Pois é, é exatamente-
o que eu vou dizer a V. Ex', não me impressioJJei 
com o colorido das fotografias, e sim com as 
infOrmações em tomo delas, com a sua tradução, 
e se eu não me impressionasse_ com estas infor
mações eu a<:ho que não estaria cumprindo bem 
com o meu dever. O próprio Mirüstro mostrou 
a fotagi'afia de um pequeno barco pesqueiro que 
saiu encalhando aí ao longo desse rio, e eu não 

--quero àssuffiir a resrXmsabüidade de, com o seu 
silêncio, permitir que se procure fazer u_ma hidra
via que custani uma fortuna, aí sim, incalculável 
a esfe País. 

·O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Quan
tos portos no Brasil não precisam de permanente 
dragagem? Tem o rio São Francisco, cujos tre
chos precisam de dragagens, o Porto de Petrolina, 
no rio São Francisco, precisa de draga, foi cons
truído há pouco tempo. Então, isso não é motivo 
de se argumentar no sentido de excluir o rio, ou 
colocar 20 anos. O de que nós precisamos é 
exatamente analisar esses dados com mais pro
fundfdade, porque a maior autoridade nesse as
sunto, que inclusive serviu 20 anos ao Ministério 
dos Transportes, foi chefe durante 1 O anos desse 
setor, fala de um modo que não está, inclusive, 
no preâmbulo do seu depoimento escrito, do seu 
documento escrito- repito...;.. e contesta frontal
mente as posições do Sr. Ministro dos TransporM 
tes. Então nós precisamos ouvi-lo. 

Ã l-espeito da origem dos recursos destinado 
à implantação da Ferrovia Norte-Sul, tenho aqui 
alguns dados, mas não vou me ater aos mesmos. 

V. Ex!' já se referfu a esses 8 bilhões que serão 
discutidos no Congresso. Estão 8 bilhões no Or
çamento, o que não representa quase nada. Não 
sei por Que estão ... rriaS esseS recursos-serão pfo
venientes do Tesouro Nacioiial, da iniciativa Priva
da, do Fundo Nacional de DesenvolVimentO e--de 
investimentos exteinóS. -Aqui já foi aboÍ"dado o 
problema do rebate falso da Desconsult Ficou 
um "disse-me-disse" envolveram até o Presidente. 
da República que foi até constrangedor. Sua EXce
lência usar numa entrevista coletiva, um docu
mento que depois se percebeu que era "frio". 
Isso é lamentável. Mas, vamos deixar de lado a 
DecoilsUJt A respeito dos recuisos- externos _eu 
perguntarei, eritão, ao Sr. Ministro, se na situação 
atual do País - eU fiz esta pergunta pela manhã 
ao Ministro do Planejamento e ele não respondeu, 
não me foi_ respondida esta pergunta- eu gosta
ria de saber se o Sr. Ministro dos Transportes 
pode responder. 

Na atuação do Pais o Ministro Bresser Pereira 
foi aos Estados Unidos. VoJtqu_- de mãos vazias. 
Vai lá, vem cá. O fato é que -dinheiro novo não_ 
entra no País. Até há poucos anos entrava dinheiro 
novo para pagar juros_ de dívidas. Então vinha 
com essa- mão ~vOltava coni -essa. Mas dinheiro 
mesmo para investimento não entra. Não está 
entrando. Pergunto como vai-se conseguir esse 
dinheiro. O úntco dinheiro oferecido _foi numa 
oferta -"fria". N~o howe, portanto, consistênCia~ 
Como conseguir esse dinheiro? Não haverá peri
go da obra paralisar? Coineçar- e ficar aí parali· 
sada? Como foi a Ferrovia do Aço? Com relação 
aos recursos da iniciativa privada brasileira, eles 
têm c:.onsistênçia. Há empresários que querem 
investir na ferrovia? De modo que há dúvidas 
quanto ao prosseguimento da Ferrovia Norte-Sul, 
l.irti~Vet que se iniciará com esses poucos recurM 
sOS.., Que agora sãO- índuídos no orç:amerrto. Se 
realmente falharem esses recursos da iniciativa
priva~a, tanto internos como exten1os, como vai 
o p-oder público arcar com novos reçursos para 
a construção total da ferrovia? _ 

Por último, pareceMme um pouco de contra~ 
dição a respeito dessa privatização da ferrovia. 
Entendendo-se a privatização _como V. Ex' falou, 

. aqui. Isto é, ser totalmente privada, desde a infra
estrutura até a operação da ferrovia. Pe acordo 
com os argumentos aqui citados por V. Ex' para 
essa total privatização nós não temos argumento 
também para manter as rodovias. Por que tam
bém não privatizá-las? Por que não? São os mes
mos argumentos. Passaremos, então a ter trans
porte só por empresas particulares, estradas parti
culares, etc. Isso é bom. O Goverilo não teria 
um Governo paralelo ao seu lado. É uma dúvida 
que eu tenho, aqui, que realmente nos deixa assim 
em tempo de dúvidas. 

Por úJtimo, na exposição que V. Ex' trouxe -aqui, 
hâ dois pontos muito importantes. V. Ex!' disse 
no trecho da exposição, que sempre se proc::ura 
respostas em investimentos, c:onsidw"andc;> a sua ~ 
taxa interna de retomo na lucratividade imobiliária, 
é importante não se atJir como gerente b8[1Cári_o. 

E neste ponto concordo inteiramente com y. 
~. A obra deve ter alcance soda!, não se deve 
procurar retomo imediato. Mas aí vem uma dúvida 
a respeito do dinheiro do Fuo:do N;:1cionaJ de DeM 
senvoMmento, que exige que a obra seja rentável 
e não a longo prazo, mas de imediato, para poder 
pagar. Como.V. EJcl' concilia ~sse novo argumento 
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trazido, que já não é mais só sob o aspecto econô
mico; mas é sob o aspecto econômlco-social? 
V. Ex" traçou muito bem aqui que não se deve 
considerar somente a viabilidade econômica, mas 
sob uma perspectiva de capltalizaçáo privada, in
dependente de quem seja o investidor e das fun
ções que o investimento possa vir a desempenhar 
no sistema econômico-social. Então, neste ponto 
eu concordo. A minha d(Mda é esta: há dinheiro 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento e esse 
dinheiro exige por lei que seja um dinheiro com 
retomo imediato. 

Por ú1timo, Sr. Mirnstro, essas colocações são 
feitas para arrancar algumas dúvidas que temos. 
Não concordo absolutamente, não estou aqui 
nessa onda de Norte contra Sul, acho que o Nor
deste não é vitima do Sul como um todo, é vítima 
da sociedade que marginaliza certas regiões, den
tro do Nordeste também existem as mesmas dis
criminações da popu1ação como um todo, tendo 
em vista o privilégio de alguns Qrupos. Não vou 
nessa onda de briga do Su1 contra o Norte nem 
do Nordeste. Apenas é preciso lembrar - e eu 
lembrei de manhã e o Ministro do Pfanejamento 
concordou inteiramente comigo- que a Ferrovia 
Norte-Sul não traz benefícios para o Nordeste, 
excetuado o Estado do Maranhão, qae já é tam
bém quase Amazônia. Do ponto de vista econó
mico, do ponto de vista soda], a Ferrovia Norte
Sul estabeJece um corredor no centro do Pais, 
deixando de lado o Nordeste. Não traz beneficias. 

Eu queria simplesmente dizer que é realmente 
fundamental investir riessas rêgfões~ I:: fundamen
tal destinar mais recursos a essas regiões, para 
se estabelecer um pouco daquilo que se chama 
o equilíbrio regionaL É nesse sentido que termino 
-permita-me a oportunidade -lembrando que 
V. ~ assinou na Sudene um convênio para a 
construção dos trechos que faltam ainda da Fer
rovia Transnordestina. Essa é a prova de que não 
sou contra a Ferrovia Norte-Sul nem contra qual
quer ferrovia, não posso ser.- Quero lembrar que 
esses re_cursos, tão rápidos para a Norte-Sul, estão 
sendo lentos demais para algumas obras essen
ciais, inclusive no Nordeste. Orna obra que consj
dero essencial é a ligação daqueles trechos de 
ferrovia, que já está colocada no Orçamento e 
nós vamos votar, discutir, aprovar ou rejeitar, 8 
bilhões para a Ferrovia Norte-5u1. É muito pouco. 
Mas o dinheiro que falta, mediante o resultado 
do convênio que V. Ex" assinou para a realização 
dos projetas dos trechos que faltam da Ferrovia 
Transnordestina, somam apenas 80 milhões de 
cruzados. E já faz, se não me engano, quatrO 
meses, que esse convênio foi assinado com toda 
solenidade por V. Ex' numa reunião da Superin
tendência da Sudene, e estranhamente esses re
cursos não foram liberados até hoje, oitenta mi
lhões de__cruzados. Ai. concordo com o Senador 
Alexandre Costa. As liberações de recursos para 
as regiões chamadas periféricas, para as regiões 
castigadas estão muito lentas. Essa ferrovia, inclu
sive, vem amenizar as grandes dificuldades social 
e econômica pela presente seca no Nordeste. A 
construção dessa ferrovia seria adequada para 
aproveítamento da mão~de-obra para evitar o êxo
do. No entanto, 80 míseros mühões de cruzados 
para projetas, não ainda para a construção, mas 
para os projetas daquela ferrovia ainda não foram 
liberados. Então, de certa fortna, estou afumando 
que pode estar havendo dois pesos e duas medi-
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das. A decisão politica da Ferrovia Norte-Sul não 
precisaria ser tão prioritária, a ponto de serem 
esquecidas outras prioridades, talvez mais Urgen
tes como é essa e tantas outras no Nordeste, 
no Sul do País, em Santa Catarina e em outras 
regiões. 

Agradeço mais uma vez e quero dizer que o 
depoimento que traz V. Ex" será analisado,_ será 
riãlmente da maior importância para o nosso tra
balho, como foram outros dos técnicos do seu 
Ministério, trazidos, aqui, da VALEC, do GEJPOT; 
Creio que ainda com essas dúvidas a serem satis
feitas,_ já temos material suficiente para, dentro 
de poucos dias, oferecermos a esta CPI, aos seus 
nobres Colegas, o nosso relatório_ que procurará 
ser o mais objetivo diante dos dados que .colher
mos. Muito obrigado. 

O SR. PRESlDENTE-(JÕão Menezes)- Tem 
a_palavra o Ministro do Planejamento Aníbal Tei- . 
xelra para responder às perguntas formuladas. 

o SR. Mli'ÚS1Ro JmiÉ RE1NALD6 TAVARES 
- Exm9 Senador _Mansueto de Lavor, inicia1men
te, penso que há uma confusão entre o decreto 
assinado e a interpretação que foi dada à assina
tura do decreto pelo Presidente. O decreto assi
nado pelo Presidente não tem nada a ver com 
a decisão do Ministério Público. Apenas ele adê
qua à construção da Ferrovia às Condições fman
ceiras de que dispõe o País neste momento. Ape
nas isso. Diminui o trecho para dois ramais em 
vez de toda a Ferrovia. Não tem nada a ver uma 
coisa com a outra. 

O SR. REIA TOR (Mansueto de Lavor)- Permi
ta-me ~. que outorga a VALEC e ConstruçOes 
Ltda. concessao para a construção, uso e Q'OZO 

dos acessos ferroviários que eXistem. 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
- Exatamenie. Isso- constava do oUtro deéreto. 
S. Ex' apenas diminuiu o trecho. Em vez dE: todo 
o trecho, agora, apenas dois ramais. -

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)=No 
decreto anterior, a VALE C não estava sub judlce 
e agora está. O que reclamei foi exatamente isso. 
Foi o fato de que era preclso esperar o térinino 
da pendência a pedido do Procurador-Geral -da 
República. Foi isso o que eu disse, Sr. Ministro. 

O SR. MINIIS1"RO JOSÉ REINALDO TAVARES 
-E- é o que estou esclarecendo a V. Ex' ; _o 
decreto do Presidente não tem nada a ver Com 
a_ decisão do Procurador. A respeito da Dr" Isa 
Rondon, a quem não conheço pessoalmente, mas 
pelo seu passado deve merecer todos os con
ceitos que· aqui forem emitidos, teria: que escla
recer alguns aspectos abordados aqui neste mo-
mento. Esse documento que foi entregue hoje 
era o antigo, eu já o conheda 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) - É 
de maio de 1987. 

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVAREs 
- Pois é, já o conhecia. A Dr" fsa Rondon não 
entra nos critérios operacionais. Quando aqui fa
lei, apenas mostrei a todos no mapa qual é a 
realidade do rio que o Governador Henrique San
tiDo considerou como o Rio Loire na França e 
que para manter um canal navegável nessa situa
ção precisaria: de grandes estudos ecológicos Pa
ra ver o que aconteceM com esse rio. M hoje, 

n_inguém falou nesses estudos e não foram inicia
dos. A Dr" Isa Rondon não se deteve nOs estudos 
o~raclonais da hidrovia. Pela primeira vez foram 
feftos pela PORTOBRÁS. U esses estu_dos,_mos
trando uma grande equivalência e uma vantagem 
relativa que encerra o documento dizendo que 
se houver uma decisão política do Governo de, 
realmente desenvolver, criar uma nova fronteira 
de desenvolvimento económico no Pais, aí, tem 
que ser a Ferrovia. Caso contrário, se for um cres~ 

, cimento vegetativo, se não houver interesse em 
que a área cresça muito, faz-se então _a hídrovia. 
Esse documento operacional mostra a diferença 
de custo de operação na navegação, no consumo 
de combustivel, em todas essas partes. nata~se 
de um documento analisado pelos técnicos com R 

-petentes da PORTOBRÁS, técnicos de 30 anos 
que Já estão. hoje. 

Quanto a esse documento específico da Dr" 
Is a Rondon eU o li-e S.S• muito justamente, porque 
nã~ temos os dados. "A própria PORTOBRAs 
disse que tinha que ser feito o plano de pesquisa 
o PRODIATO endossou, tomamos providências, 
e esse plano de pesquisa vai ser iniciado no ano 
que_ vem, porque é quando o- com bóio vai ficar 
pronto, que já está contratado e em execução 
-:- no trabalho dela, nas págs. 3, 4, 5, 7 e 8, 
quando tenta mostrar a comparação e a viabili
dade da hidrovia, os termos que usa são: estima
dos, aproximadamente, avaliou, se necessário, 
prevê-se ... Quer_dizer, não podia ser de outro jeito, 
porque não tem um organismo que tenha os da
dos definitivos; só se foSse mágica, porque a pes
quisa vai ser feita, ainda vai ser iniciada. 

_ EsseS_ d_ados, e consid~raJ1do o_ problema da 
- barragem Santa IzabeJ, que fale~ aqui, com dados 

da f;LETROBRÁS~ é que mostram as dificuldades 
da hidrovia. Temos que estudar muito-aquela hi
drovia, não por ser uma hidrovia mas por ser 
aqueJa hidrovia, com as dificuldades que tem. 

Mesmo considerando que não houvesse esses 
problemas da pesquisa, não tivesse o problema 
da Barragem de Santa !zd... , os dados operacio
nais, levantadoS pelo órgão competente, que é 
a PORTOBRÁS - que vou deixar cOm a Comis
são - mostram que a Ferrovia, se for politica
mente desejado um crescimento maior-da reglão, 
agora, tem vantagens comparativas. 

No próprio trabalho da Dr" Isa Rondon- temos 
um trablaho dela de 78 - ela classifica os rios 
brãsil~~ em quati"o "itens. ã~ b, c e d, de acordo 
c~m o rio, se é de boa qualidade para a navega· 
_ção, dirhinuindo com a letra d. No rio Araguaia, 
-eJa_ das~ifica, está aqui, em c e d, a própria Dr' 
Isa Rondon. No mapa-de 78-o preâmbulo desse 
livro é até da Dr" Isa Rondon Uma Verde, - com 
as cores:das classes c e d;está aqui o rio Araguaia. 
Põitanto)_ não é de hoje que temos as dificuldades 

_no r_ío Ar~guaia. É por isso que Já não há navega
ção. E q~ando ela fala, e me critica porque falei 
em diver~s barragens - no rio Araguaia, no rio 
Tocantins, na Bacia do Araguaia-Tocantins- ela 
não conhecia o trabalho da EI.ErRONORTE, que 
mostra a cascata de barragem que falei. Estão 
aqui. Aqui é o Araguaia, Senador. Esse dado não 
é meu, é um dado publicado da ELETRONORTE. 

Dé forma que tenho todo respeito pela Dr." 1sa 
Rondon, mas também tenho a obrigação de acre
di~r nos !~c;nlc;os contemporâneos e colegas de

. Ja, que têm a rriesma respeitabilidade, o mesmo 
tempo de ~ço na Casa e que foram -mais além 
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do estudo que ela fez; quer dizer, estudaram a 
operação do rio, cotejaram com a da Ferrovia 
e chegaram às conclusões a que me reren: aqui, 
anteriormente, e que deixo à disposição d~ Co
mtssão. 

Na parte de recursos, o que temos, hoje, são 
~ oito bilhões de cruzados - quer dizer, ainda 
nao temos, porque vai ser aprovado ou não pelo 
Congresso Nadonal - mas o que .está previsto 
para a Ferrovia são os oito bilhões de cruzados. 
Não estamos com recursos previstos no FND, 
embora eu dissesse, no meu depoimento, que, 
nesse caso, não é s6 o retorno econômko, é 
também o soc!al. Mas, no caso da Ferrovia tería
mos retomas altissimos ·de beneficio econômlco. 

O SR. REIJ\TOR (Mansueto de Lavor) - A 
longo prazo. 

O SR. MINISTRO .JOSÉ ~O TAVAReS 
- Não, nem sempre a longo prazo,- pn.n.Cipal
mente agora que vão ser feitos ramais menores, 
como foi o estudo preliminar do GÉfPOT. 

Então, o FND _não tem recurso af_gum desti
nado; pode ser que venha a ter, pode ser que 
se pleiteie, mas no momento não se pensa nisso. 
E essa obra não vai ficar paralisada, como tantas 
outras que encontramos aí, porque vamos come
çar os ramais, exatamente a continuação desiste
mas existentes. Vamo~. verificar quais os recursos 
que temos durante esse período-de a·oVemo e 
fazer, mesmo que seja o mínimq gossível._ como 
V. Ext fnesnlo falou, os oito bilhões de áuzaàos, 
e fazer para deixar funcionando, mesmo_ que se
jam pequenos trechos. Essa -é a nossa id~a. De 
forma que não deixaremos uma ferrovia abando-
nada ou nâo operadonal, ainda. · · 

Na parte de rodovias privatizadas, realmente 
estamos lutando por isso. Estamos <x>m um pro
jeto de uma rod.9Yia _importante, da linha verme
lha, no Rio de Janeiro, que é o acesso principal 
à cidade do Rio de Jan,eiro, que temos interesse 
da iniciativa privada, que estamos resolvendo al
guns problemas, devido a problemas financeiros 
internacionais que o Brasil tem ne.s1;~ momento, 
que por ter moratória e outros fatore:s, .desmon
taram o esquema que ~ssas empresas interes
sadas tinham. Mas, nós temos interesse em fazer. 
Entendemos que, pelo meno_s as f®~M_e_spe
ciais de primeira classe, o Governo não deveria 
investir, porque são lucrativas, elas deveriam- Ca
ber à iniciativa privada, deixando o Governo fazer 
as vicin_a.is, as pequenas estradQs que nin_guém 
faria e que o QQyem_o tem que _fazer, que são 
importantes para circu1ação de riquews no 6rasil. 

V. Ele~' falou que o Nordeste não apóia a ferrovia, 
eu, pelos elementos que tenho, discordo. 

O SR. REIJ\TOR (Mansueto de Lavor)-Minis-

O SR. MINISTRO JOSÉ REINALDO TAVARES 
...:..,_Senador, a minha impressão, a minha convic
ção é _outra, porque com a ligação do sistema 
ferroviário do Nordeste, a Ferrovia dos Carajás, 
n6s vamos ter uma grande oportunidade que o 
Nordeste tenha uma grande ligação com o Cen
tro-Oeste, que não tem hoje e s6 poderá sef feita 
através do sistema ferrOViário. Não há outro jeito. 

- -- E tanto _isso é verdade que o Governador Miguel 
Arraes fez urria ·carta- das suas prioridades em 
que justamente defende a Transnordestina, mas 

-~.9.t!_e ·colo_ca como prioridade do Nordeste a Ferro
via Norte - Sul. S. Ex" colocou no mapa como 
~a das __ prioridades. 

S. Ex' pediu a interligação do sistema com o 
Sáo Franclsc:o e a Ferrovia Norte- Sul também. 

E tenho aqui também um telegrama do Supe
rirltendente da SUDENE dizendo, que na reunião 
do Conselho Deliberativo da SODENE foi apro
Widci uma moção de apoio integral do Nordeste 
à construção da ferrovia. E esSa ligação que lhe 
falei, do sistema ferroviário do Nordeste que per
mite uma integração económica do Nordeste 
com o Centro-Oeste, que é desejável para o Nor
déste;1rlclusive porqUe tem um parque industrial 
melhor e tudo mai_s, s6 pode ser feita através 
da ferrovia. - - --- -

Então, Exm"9 Senador, acredito que tenha res
pondido às questões que V. E:t' colocou. 

O SR. REIJ\TOR (Mansueto de Lavor)- Eu 
queria apenas reiterar o pedido para que essa 
aocumentação me fosse entregue, solicitada ao 
_Presidente, que é da maior importância. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Eu 
·queria, antes de terminar a sessão ... 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, eu 
pediria a V. Ex' a palavra para uma ráp[da expli
cação. 

Sr. Presidente, eu não desejaria que passasse 
_ aqui, sem a devida retificação o que acaba de 

dizer o Senador Mansueto de La.vor, a respeito 
da VALEC, que ela se encontrasub judlce. A VA
LEC não se encontra sub jud.lce. O que ocorreu 

.-_e-c:jü~f a Polícia Federal concluiu as averiguações 
que estava fazendo no inquérito e um Subpro
curador da RepúbliCa recomendou que esse in

. ·quérito prossiga, o que não significa que a VALEC 
_esteJa s_ub judice, ela não está debaixo de Justiça, 
não se enct:fll\ra. Além disso, ainda que estivesse, 
o Presidente da República não estaria com a sua 
faculdade constitucional de baixar decretos. 
- -·easo julgado é ume: outra coisa, se estivesse 
havido o julgamento, uma decisão judicial, está 
bem, mas ela não está sub judlce e ainda que 
estivesse, a Presidente não estaria impedido de 
fazer o que fez. 

tro, não foí essa a minha afirmação. Não dlsse ---= O SR. Rs.A,TQR (Mansueto de Lavor) -Sr. 
que o Nordeste não a apóia. Eu disse que a ferro- Presidente, já uma vez qt.Íe fui c:itado nominal-
via não beneflci~ o- Nordeste, ao _c:ontrário, _ela mente, pediria a V. EX' s6 complementar. Eu falei 
marginaliza o Nordeste, uma vez que nãO há liga- sub judice é claro não no sentido rígido, no sen-
ção alguma com o ramal rodoviário do Nordeste. . >tido lato. _Qu_er _ ~izer, o processo vai continuar, 
Eu disse que não beneficia os Estados do Nor- então_ pode chegar a juízo, não está ainda, está 
deste, com exceç!o do Maranhão. O Maranhão . m fase policial. Então, é claro que se diz; isso 
é Nordeste ou é: Am~nia? -~ claramente em sentido lato que é sob judlce. 
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Segundo ponto, lógico também que o Presi
dente não estaria juridicamente obrigado· a isso 
por este fato a não assinar esse decreto, a9ora, 
no meu entender, é _o meu, pessoal, eticamente 
estaria e, principalmente, politicamente, estaria, 

Foi isso que eu quis dizer e quero esclarecer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Srs. 
Senadores, Sr. Ministro, Sr~ R~lator, estou certo 
de que esta Comissão prestou_urn grande serviço 
ao nosso País, porque aqui foram de:batidos inten
samente assuntos- de maíor (nteresse nacional, 
como seja: a ocupação: de zOnaS deSpovoadas 
do nosso País. E esta ·comissão, apesar das difi
culdades, de um início totalmente_emodonal, se
guiu com firmeza, segurança e com a colabo
ração de todos os Srs. Senadc;>res e hoje podeinos 
encerrar esses nossos depoimentos, essaS novas 
informações. Recebi e requeri todas as documen
tações possíveis para o esdarecime-nto,_gUe estão 
na Secr.e.tatla _da nossa Comissão e vão esta.r à 
disposição do nosso Relator e querO~ nesta opor
tunidade, marcar o dia 2:3 de setembro próximo 
para a apresentação do relatório desta Comissão. 
E quero agradecer a Presidência, e designo a data 
que é no dia 23 de setembro porque o nosso 
praz;o está para termiri.ar e nós vamos cumprir 
aquilo que disseram que não cumpriríamos. Mui
tos disseram que esta Comissão não chegaria 
ap seu fim, mas ela vai Chegar. E o dia 2:3 de 
setembro é o d_~ em que precisamos tét õ'relató
rio que, certamente, o nobre Constituiilte Man
sU.eto de Lavor, com a sua intelig'ênda, cãpaci
dade e acuidade mental irá elaborar. -Quer dizer 
o prazo já está determinadt? e eu quero_ agradecer 
a presençã do Sr. Ministro e designar os SeOhores 
Alexandre Costa e Affonso Çamargõ para con~ 
duzir o nossO Ministro até a saída. 

O SR. DIRCEU CARNE;IRO - Sr. Presidente, 
peço a palavra. -

O SR. PRESIDENTE (João Menez;es) - Con 
cedo a palavra ao nobre Senador. - - -

O SR. DIRCEU_O\RNJ;IRO- Mas era impor 
~nte até que o Ministro ouvisse a questão, t:l;: 
mteressante que S. Ex' a ouvisse, já que conSíder~::: 
irrelevante a questão de cumprir um detenninadc 
obj~tivo de tempo já que _esta Coi'Ol$ão,_ creio_ 
cumpriu em boa parte o seu papel quando escl;;: 
receu muitas questões, quando inclusive, cr~k 
que pefos debates. arrancou certa orien,ta,ção rn.~~ 
correta e adequada para o desenvolvimento d. 
obra proposta e, portanto, acho que ouvir rnai· 
uma peSsoatque diz ter informações muito Impor 
tantes _que contradízem a tendência geral af'!l_-_ 
exposta pelas autoridades ligadas ao Govemo, s;:
ria oportuno ouvi-la também. 

O SR. PRESEDENTE (João Mene2.es) ~ Em! 
nente Senador, a_ Dra. Isa Rondon fof convOc:ad; 
para vir aqui depor e por determinadas circune 
tâncias, não pôde vir e a Comissão resolveu hcj
em::errar os depoimentos finats que foram os d. 
Ministro do PJanejamento e do_Mínfstro dos Tran~ 
portes. 

Nada mals havendo a tratar está encerrada 
reunião. 

(Levanta-Se a r(:iiii{ão às 19 hõraST 
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()(lT<IBRO DE 1987 

Sessão especial destinada a reverenciar a 
memória do Ministro José 1\mêrico de Almei
da, pelo seu centenário de nascimento .. 

1.1 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDtNCIA 

-Convocação de sessij.p extraordinária a 
realizar-se terça~feira, dia 3, às 21 horas, com 
Ordem do Dia que deSigna. 

12-ENCERRAMENTO 

sUMARIO 
2- DISCCIRSO PROFERIDO PELO 

SENADOR MARCONDES GADELHA 
POR OCASIÃO DA SOLENIDADE CO
MEMORATIVA DO TRANSCCIRSO DO 
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE 
JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 

3-DISCURSOS PROFERIDOS EM 
SESSÕES ANTERIORES 

-Do Senador Carlos Chiarelli, pronuncia
~do ~a sessão de 27-10-87. 

-Do Senador Áureo Mello, pronunciado 
na sessão de 8-10-:S7. (Republicação.) 

4 -ATAS DE COMISSÕES 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÁO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 7311 Sessão, em 29 de outubro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SEPRESEJYTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Aluízio Bezerra - Nabor JúniÔÍ' 
-Leopoldo Peres -Áureo Mello- Odacir Soa
res- Ronaldo Aragão -João Menezes -Jarbas 
Passarinho --João Castelo --Alexandre Costa 
- Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodri
gues- Hugo Napoleão- Vtrgílio Távora- Cid 
Sabóia de Carvalho- Mauro Benevides -José 
Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha 
- Humberto Lucena- Raimundo Lira -Marco 
Maciel- Antonio Farias- Mansueto de Lavor 
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -

Teotônio V~ela Filho- Francisco Rollemberg
Luiz Vi~na - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar 
--José lgnácio Ferreira -Gerson Camata -
João Calmon -Janiil Haddad- Afonso Arinos 
- Nelson Carneiro -Itamar Franco - Alfredo 
Campos - Ronan Tito-Severo Gomes - Fer
n_ando Henrique Cardoso - Mauro Borges -
Iram Saraiva -Irapuan Costa Júnior- Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha ' 
- Márcio Lacerda - Mendes Canale ----:- Rachid 
Sa1danha Derzi --W~son Martins- Affonso Ca
margo - José Richa - Ivan Bonato - D_irceu 

Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli 
-José Paulo Biso!- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Declaro abe:rta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

A presente sessão, convocada em at~ndimento 
à deliberação do plenário, quando da aprovação 
do Requerimento n<:> 131, de 1987, de a_utoria do 
Senador Humberto Lucena. destina-se a reveren
ciar a memória do Ministro José Américo de Al
me_ida, pelo seu centenário de nascimento. 

· . 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
'Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
piretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

Convido S. Exl' o Ministro Rapael Mayer, Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, a tomar parte 
na Mesa. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Od 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia- o seguinte discurso.) 
- Exm~ Sr. Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, Dr. Rafael Mayer; E:itrn9 Sr. Ministro daJusti
ça, Dr. Paulo Brossard; Exm<? Sr. Ministro Ivan 
de Souza Mendes; Exm9 Sr. Ministro da Cultura, 
Dr. Celso Furtado; Exm9 Sr. Ministro-Antônio Tor
reão Braz; Exm~ Sr. Ministro Fernando Vilar; auto
ridades civis e militares; Exm9 sr. General Rey
naldo Mello de Almeida e demais membros da 
família do homenageado de hoje, José Américo 
de Almeida; Exm9 Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando, aJguns meses antes de falecer, José 
Américo de Almeida visitou Fortaleza, atendendo 
a convite de Paulo Peroba, em uma interessante 
promoção cultural, despertou a atenção de todos 
e não apenas dos mais vividos que contemplaram 
o grande político e intelectual no te~;npo da história 
em que viveu. Aliás, em suas amplas ati.vidades, 
o homenageado de hoje teve o c_uidaà.O de viver 
com dignidade a história, antes de ser escrita e, 
Jogo após,. de escrevê~Ja e interpretá-la, antes que 
os prazos da vida desfigurass_em fatos e pessoas. 
Vrsitando o Ceará, já multo idoso_ e formidavel
mente sábio, José Américo consegUiu impres
sionar a todos, principalmente pelas luzes de seu 
espírito. 

Hoje, nesta solenidade, são as luzes de-sua alma 
que ainda brilham sobre n6s. É seu espírito que 
resplandece e nos emociona, exata,mente pelo 
brilho. É ele que c:ontinu" aqui, pelo milagre de 
sua inteligência e pelos prodígios de seu intelecto. 
Ora, quando o Presidente Humberto Lucena me 
comunicou que falaria esse modesto represen
tante do Estado do Ceará, em nome do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 
além de emocionar-me pareceu adivinhar no con
vidado um dos maiores admiradores do mestre 
paraibano. -

Há, entre o orador e o homenageado, algumas 
identidades que levam o primeiro a ligar-se ao · 
segundo. De princípio, ressalto, a formação jurí
dica de José Américo, capaz de dimensioná-lo 
por toda a longa vida. Formado na mesma escola 
de Tobias Barreto, Castro Alves. Oovis Bevilácqua 
e tantos e tantos outros brasileiros inesquecíveis, 
José Américo trouxe dali para suas bravas joma-
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das todo o encanto da ciência jurídica, luminária 
de s.eu int~ecto privilegiãdo. Vem, após todo esse 
edificio_ de_ conhecimentos da dificil área scx:ial, 
magnificanleirte-e_nf'õc8dã-par Joaquim Pimenta, 
em sua classificação das ciências, em busca de 
alinhai seus concretismos, o seu gênio literário 
que o levou, inclusive, a demarcar uma literatura 
nordestina. E não se fale apenas, na Bagaceira, 
seu livro mais famoso e mais editado, há outros 
de igual gosto. O Boqueirão tem seus méritos 
e Coiteiros é toda_ uma _fase da vida dos sertões, 
dramáticos sertões varados pelo cangaço e por 
suas atrocidades que o escritor paraibano sempre 
cuidou de interpretar, nas suas inteligentes fugas 
em busca da Sociologia, ·mesmo pela identidade 
prOduzida pelo Direito e rnais pela vocação indo
mãda de Sempre interpretar, seja a história ou 
seja o seu própriO destino. Humanista inveterado, 
nada lhe podia escapar à curiosidade e seu conhe
cimento era vasto, embora nascido de uma certa 
inquietlide, ta!ltãs e tanas vezes confessada. 

Ali'ãjet6ria de JOsé Américo de Almeida é todo 
o selo de uma inquietação, qual se estivesse sem
pre -prOrito a realizar algo de diferente e novo. 
O menino de Brejo de Areia, onde nasceu a 1 O 
·de janeiro de 1887, teve sua missão ao longo 
de oiténta anos no presente século e marcou todo 
esse period_o, atr~vés da dignidade com que per
correu todos os se_us caminhos existenciais, 
cileiOs de obstáculos e com todas as pedras que 
Carlos Drummond de Andrade repetiu em seu 
famoso poema:· -

Á Faculdade de Direito de Recife foi Sua grande 
aspiração, apóS conciuído o curso no Uceu Parai
bano. Em 1908, .entre brilhantes companheiros 
de turma e contemporâneo de um outro tanto 
de igual valor, José Américo recebe1,.1 suas creden~ 
cials de _bacharel em ciências jUrídicas -e sOciais. 
No ano séguinte funcioriâVa ·como Promotor Pú~ 
blico em Sõusa e, em 1911, atingiria o alto cargo 
de Procurador-Gei-a] do Estado da Paraíba. Ocu~ 
panda secretarias do Estado e por duas vezes 
o Ministério da Viação e Obras Públicas, em 1935 
e 195~~ nosso homenageado chegou aos cargos 
da maior importância, além destes e hoje, quando 
é dignamente relembrado, avulta a sua: figura de 
Senador da República e de Governador de seu 
Estado. Sua biografia registra urria passagem pela 
á_rE:a educàc:ional, como Reitor da Universidade 
Federal da Paraíba, o que oferece uma melhor 
visão de sua personalidade, permitindo destaque 
pãiã Sua formação humanística, caracterizada pew 

la amplitude dos conhecimentos e dos propósitos 
conseqüentes. 

A amplitude da figura hoje horrieTtageáda até 
confunde o orador que nem sabe quem mais 
deve ser destacado: se o romancista, o jurista, 
o político, o memorialista e, de certo modo, o 
historiador. Sim, o historiador que cuidou de expli
car ao Brasil a Revolução de 31 de março de 
19~ através de seus antecedentes históricos, na 
tentativa de uma localização sociológica para uma 
questão que parecia meramente política. 

''O militarismo não convém às nossas institui
ções nem aos próprios militares", dizia José Amé
rico em preCioso estudo e advertia: "T~mos uma 
amarga experiência de emulações violentas, na 
disputa do poder, com os instrumentos da reação 
imediata'', __ Mas, ~em situações de_sesperadas, co
mo dizia, José Amériço_ admitia em discurªos pro
feridos em 1932 e em 1_9~?_o r~sguardo da segu
rança nacional. E, testemunhando os aspectOs 
patológicos de seu tempo, chamou de "rer'nédio 
heróico" a interfe~ncia da força no Campo políti
co. Para evitar a gue!TCI, civil, para fugir da deSCI" 
dem, da corrupção, da inub1idade administrativa, 
preferia a intervenÇão de uma força maior que 
a habilidade política. /Y\as, de modo muito claro, 
bradava: "só uma motivação grave ou um ideal 
superior poderão autorizar a ruptura de um siste
ma político, notadamente se tem suas raízes na 
soberania pOpular". .. 

Apoiava os remédios extremos, mas hão o seu 
exagero· ou através desse exagero o desregramen
to que levou o País a enumerar, oom tristeza e 
muita des_informação, listas enormes de mortOs 
e desaparecidos, para sempre desaparecidos. A 
tortura jamais somaria ao seu espírito_ qualquer 
pecado e, defensor das liberdades, sempre enten
deu~ -como bom- conhecedor _de SociolPgia, que 
as desordens não favorecem a elas e sim as sub
traem da realidade nacional. 

Se não houvesse falecido a 1 O de rnarço de 
1980, teria hpje mais de um século de experiência 
a contemplar a nossa presente problemática e 
louvaria, com certeza, aos que, com todas aS for
ças que a vid_a permite, procuram segurar o País 
na trilha certa de sua redemo!:~:atl2:ação, assistida 
pela ordem, pelo zelo público e pela responsa
bilidade sócio-econõmica. Suas mãos, calejadas 
pelo tempo, ainda teriam aplausos seculares para 
os que lhe sucedem nos bons propósitos de pôr 
o BrasiL como um todo e uma grande afumação 
histórica, acima e multo acima dos propósitos 
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destituídos de raízes e impossibilitados da oferta 
do fruto. 

Nesta hora em que falamos, diante de tantas 
presenças ilustres, sentimos a presença do mestre 
paraibano, qual se voltasse, emergindo do tempo 
e pleno de ensinamentos democráticos, <:apazes 
de um grito imenso em defesa da normalidade 
democrática, preferível a qualquer outro processo 
já registrado ou não no decurso da História do 
Brasil. Ouçam~no: ''Triste crónica a de_1937. Um 
golpe branco antidemocrático e antlbrasil, espe
lho da era fascista, com postulados condenados, 
por toda a inspiração política do império e da 
República. O Congresso fechado com cavalaria
nos à porta; extintos os partidos ; a imprensa es
cravizada pelo OlP; o homem providencial do tora
litarismo onipotente; uma caricatura do p-oder 
pessoal e de n,egação dos direitos do homem. 
Tudo se sacrificou: a representação, a federação, 
a descentralização". 

A importância dos militares, para José Américo 
de Almeida, sempre residiu na certeza de que 
as Forças Armadas são mantenedoras da demo
cracia e saudou, com espfrito forte, o que chamou 
de "operação de 1945", reabilitação das classes 
annadas. E disse: "Restaurou-se a democracia; 
já triunfante na praça pública a poder das armas". 

Mas é impossível fugir do escritor, logo a mim 
nascido de Jáder de Carvalho e Margarida Sabóia 
de Carvalho, figuras expoêndais da literatura cea
rense. Agora c::::hega-se a mim José Améôco de 
Almeida, o memorialista de trechos breves e -inci
sivos de sua vida, a vida da Paraíba, a vida do 
Brasil. Camilla Castello Branco, c:omo Çhateau
briand, mais do que Um escritor foi e é w),a litera
tura, como já disse alguém referindo-se a um 
dos grandes nesse difícil s~tor da criação intelec
tual. José Américo é mais do que foi: romancista, 
memorialista, historiador, político, admirlistrador. 
É o próprio tempo. Juracy Magalhães, O cearense 
que deslumbrou a Bahia ~_lá de:i~~- e plª-Qtou 
todas as qualidades criatlvas de seu esPírito, prefa
ciou" O ano do Nego" essas memórias tão ilustra
tivas de nosso homenageado. E seu pi-efácia é 
bela página também memorial. Neste livro José 
Américo é muito m.,_i_s simples do que o roman
cista e seu vocabulário, instrumento de suas lem
branças, toma-se ameno e parece coll}ido no coti
diano, muito mais do que nos tratados complexos 
que desftlaram ao longo de seu olhar curioso. 
O assassfnio de João Pessoa, antes de consu
mado, foi um pressentimento de acontecimento 
trágico na alma do memorialista e _José Américo 
inclui esse presságio como um dos mistério que 
a vida tem. O homem de ação avulta nesse traba
lho, época um tanto quanto tráglca e ao mesmo 
tempo romancista em que o maior mistério é 
mesmo a sobrevivência d.o próprio autor, envol
vido nos perigos de então. Aliás o episódio que 
narra em suas memórias contidas no livro O ano 
do Nego relativamente a esse mistério d~ vida -
também se encontra, com o mesmo texto, em 
sua obra Ocasos de Sangue. 

Não sei, em sua vida, se José Américo tinha 
por hábito falar muito. Mas, ante a obra que dei
xou, foi um homem sem silêncio e coragem indô
mita e cívica de dizer sempre. Confessa em seu 
livra Eu e Eles que fôra acusado de falar muito 
de si mesmo. E hoje, quando se presta a preseilte -
homenagem até lamentamos que muita mais não 
houvesse falado de seu tempo, de suas paisagens, 
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dos hpmens, dos fatos, das coisas CJUe lotaram 
sua permanência no vaJe de lágrimas, no dizer 
do pessimista alemão. 

Nos primeiros anos José Américo foi a pedra 
bruta. Na maturidade foi a pedra polida. Essa a 
diferença que encontrou para dizer a respeito, d,e 
sua infância e de sua maturidade. Menino de en
genho, sua infârlCiã e súa adolescência foram 
"perturbadas por bruscas transposições de am-
bientes". · 

Quafido sua airia--seca abaridonOu a- CaSa- ele 
saiU a Procurá-la pelo sítio em que morava. A 
gritar pela volta de quem lhe era tão necessária, 
o garoto foi encontrado marcado pelas arranha~ 
duras: sua-Vida, como -um tódo, foi a profeção 
desse fato. A arranhar-se aqui e ali, ferir--se de 
modo p-fOTLm.do maiS adiante, José Améri'co cum
Priu toda wna missão gritando nomes e esque
cendo cJamores, até parar cansado e ser encon
trado Pelas inipossibilidades naturais, inclusive 
pela m-orte. Sua ama-seca multiplicou-se; seus 
gritos ainda mais e os espinhos do sítio ganharam 
diinensões magiSfrâis. (Palmas.) 

I15€:fdade para o inciuieto paraibano foi estudar 
na Faculd.:ide de Direito de Recife oríde, senhor 
de si, -não tinha tutelas. RaPaz pobre, só tinha 
omã-rOLiJiã:-Ex--=-seminarista, estava cheio de inibi
ções para o uso mesmo da liberdade revelada. 

Aos vinte e um anos de idade estava formado 
e já nesSe tempo, conta em suas memórias, tinha 
muitos cuidados morais, evitando ser confundido 
e envolvido por equívocos. E, assim, já m~recendo 
destaque, antes de completar 24 an-os, foi nomea
do Procurador-Geral do Estado da Paraíba. Nessa 
época é que contraiu matrinlônio e passou a se 
aChar um sujeito mais sério, 

-o casamento propiciou a José Américo mais 
tranqüilidade para o estudo e foi logo nos primei
ros tempos -que começou a robustecer sua biblio
teca, "compraitdo livros diretamente na França, 
na Itália e na Inglaterra, além dos espanhóis adqui
ridos no Rio, originais e traduções dos idiomas 
que eu não conhecia", confessa. Organizada uma 
grande biblioteca eis que, por fim, sentiu~se prepa
rado para escrever A Paraíba e seus problemas, 
uma de suas obras mais importantes. 

Na literatura cometeu aquilo a que chamou 
-de "beliscão modernista na velha literatura". Es
crev~u. de modo irreverente, Reflexões de uma 
cabra, caricatura de novela. Mas negou~se a cWti
var um gênero assim para não- perder a austeri
dade. E.se.examinarmos a vida de Josê Américo 
de Almeida vamos encontrá-lo, de quando em 
quando, em determinadas renúncias extamente 
para não abdicar de uma auste_ridade que sempre 
teve como primordial. 

Como literato, no entanto, sofreu influências 
de Rui Barbosa. Não gostou da influência do gran
de baiano e- muito menos de ter-se submetido 
aos que chamou de gramatiqueiros. Por isso dei· 
xou de reunif um bom núrriero de crônicas, em 
livro, que originalmente foram escritas para a re
vista "Era Nova". Sempre obedecendo a seus es
crúpulos perc:orreu a literatura, a política, a admi
nistraÇão--e, enfim, tOdos os seus caminhos dita-
dos por talento ímpar. · · 

Não vale_aqui relembrar-lhe toda a vida e nem 
caberia em uma simples solenidade, mas não 
quero deixar de mencionar sua canditatura à Pre
sidência da República em uma eleição que não 
houve, tomada que foi a Nação pela violência. 
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Aceitando sua candidatura em 1937 não deixou 
de avaliar os complicados items da situação em 
que se inseria. Ele mesmo conta: "Os elementos 
mais chegados ao Presidente Getúlio Vargas já 
se movimentavam, em plena conspiração, prepa
rando um golpe de estada que o mantivesse no 
ppder, além do período para que fora eleito". 

Mas sempre que foi chamado a falar sobre esse 
período e como o maior fruto que colheu da vio
lênda sofrida, José Amériço nunca deixou de pre
gar as liberdades, o valor da democracia e o nacio
nalismo clue marcou sua vlda literária foi transfor
mar-se no civismo de qu~ -~empre foi detentor. 

thegou- à Academia Brasileira de Letras e sua 
obra vasta mereceria maJs se mais houvesse. Sau
dado por Alceu Amoroso uma teria, após tudo 
isso, muito() 9ue produzir. Antes que me esque
ça é um livro delicioso. São pequenas crónicas 
em que ele, O próprio personagem, uma luta .trava 
para nacia" esquecer. E o resultado são pequenos 
tópicos, alguns verdadeiros poemas em prosa. 

Ç> atual Presidente da República, acadêmico 
José Samey, ao tomar posse na Academia Brasi
leira de LetraS: fez o elogio de José Américo de 
Almeida, o seu antecessor. E, no universo de sua 
emoÇão, consegue definir o homenageado de en
tão e de agora quando disse: 

"José AMérico, rijo ser, dura cepa, ac:u~ado de 
falar de si mesmo responde: 

-Falo por que posso. 
-E por que não envelhece? 
:--'"Porque não quero". 
E agora? Pergunto eu. Falava por que podia, 

como confessa em "Eu e Eles". Não envelhecia ... 
Terá mesmo morrido? Ou será se1,.1 espírito de 
luz que se encontra aqui, no Senado Federal, a 
nos iluminar enquanto dele faJamos? E um_ ho
mem assim morre? Morre ou apenas silencia um 
pouco, para permitir que se fale dele, sem ser 
ele próprio? ... 

Nordestino de têmpera eterna, José Américo 
compreendeu não apenas os problemas da Paraí
ba, o seu torrão natal. Quando no dia dez de 
novembro de 1953 compareceu à Câmara dos 
Deputados, para um depoimento, mostrou o pro
blema das secas com toda a bruta] realidade que 
o reveste, muito emOOra seja um drama nem sem
pre compreendido. 

Minha biblioteca guarda, com carinho, as obras 
de José Américo de Almeida, principalmente _as 
prime[ras edições que, bibliófilo indomável, me 
foi possível encontrar. Todo intele~ual que possui 
uma boa biblioteca sabe, em seu espaço, reservar 
um espaço para seu carinho. Há livros amados 
e que deixam saudade quando_ no_s afastamos 
deles. São_ misteriosos. São companl)ia_s e, dota
dos de uma língua sempre viva, falam conosco 
quando precisamos. Os livros de José Américo 
moram ao lado_de Jáder de CãrVãlhO, Rachel de 
Queiroz, Gilberto Freyre, Josué Montelo e tantos 
outrQS. Filho da terra bárbara nordestina, José 
Américo deixou no que escreveu toda a obstina
ção de sua vida. 

Na velha edição da ImPrensa Oficial da Pa
raíba, de 1923, ·A Paraíba e seus problemas 
é um coração _que pulsa livre e soberano, sempre 
emocionado e tomado de carinho e zelo. Parece 
bater o_ seu amor e pulsar todos os. protestos da 
alma que o possui. 

A seca é rude e indemente, A Paraíba, como 
o Ceará e todos os Estados da região, foi flagelada 
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tantas e tantas veze.s! Os que dirigiram o .Governo 
Federa] muitas vezes tentar?lm produzir os recur
sos para minorar a problemática, mas, ao decorrer 
tanto tempo, a insuficiência sempre avulta. 

Formou-se no universO da dor nordestina uma 
Uteratur~ rica e nobre, onde avultaiT.- i)áginas da 
maior sensibilidade. Na área da pesquisa cientí
fica, muitas, igualmente, foram as obras de valor 
inquestionável. O fenômeno Sodoló!Jko encon
trou intérpretes como Jáde~~d_e Carvalho, também 
poeta telúrico que derramou sobre o chão as lágri
mas mais poderosas de seu povo. Homens muito 
especiais surgiram na vastidão do desespero nor
destino. A poesia, o romance~ o conto, o estudo, 
a tese acadêmica projetaram-se na consagração 
da dor. A literatura de cord~l é _hoje1 sem dúvida 
alguma, uma riqueza a ser descoberta pelos pês~ 
quisadores mais astutos e que queiram mostrar 
ao mundo de como o talento ru,d~ pode burilar 
a pedra bruta da dor e fazê-la resplandecer qual 
brilhante: trágico -m:oiciado ·não peto --cinzel--mágfco 
e firme, mas pela bravura do homem; desprovido 
de instrumental que não seja a alma e o arsenal 
de seus sentimentos. 

Epitácio Pessoa mereceu o reconheciinento da 
Para:iba, e, se não era preciso Isso, graças a Deus 
essa gratidão ocorreu. haja vista que José Amé
rico escreveu seu livro para expressar o reconhe
cimento dos seus pelos beneficias a]i chegados 
naquele tempo. 

Todos nós, f_lesta solenidade, esta_õlos tocados 
pelo orgulho que, por esplendor, emoldura a figu
ra de José Américo de Almeida na Paralba, seu 
berço, sua paixão e terra onde, após a missão 
exemplarmente cumprida, viveu o seu último ins
tante. Tão importante ao Nordeste como ao seu 
Estado; imprescindível ao Brasil como ao Nor
deste. Trata-se de uma figura indispensável e que 
não podia mesmo ter faltado esses anos todos 
contidos de 1887 a 1980. 

Voltando à terra natal, José Américo um dia 
emoc:ionou-se por inteiro: -"EntrO na ffiihfia terra, 
como quem entra em casa, no seu natural. O 
meu maior tesouro é esta simplicidade que os 
artiffc:ios da vida social e_ da política não conse
guiram roubar-me." 

Depois falõu de sua alma repartida e gritou: 
"A memória pode falhar, ma~ n_Q çoraçào não 
há nada esquecido. Volto. Voltar é uma forma 
de renascer. Ninguém se perde na volta." 

E agora, nesta homenagem, é preciso gritar-lhe 
nos ouvidos, que podem estar distantes éomo 
podem estar aqui, que o Senado Federal o reve
rência e_ que, através de mimha voz, o Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) faz 
questão_ de erguer essa homenagem ante o cente
nário de seu nascimento, fato emocional que se 
destaca primordialmente no coração dos que o 
conheceram em plena luta. Um sé cuJo quase todo 
ocupado por ele próprio, Dr. José Américo de 
Almeida, intérprete de seu povo, espelho de sua 
gente. 

Se falava de si mesmo porque -podia e não 
envelhecia por rião querer, também não morre, 
não morre, pois o~:enário que deixou_é o mesrrro, 
a Paraíba tem os me!imos problemas e o Nordeste 
também. A alma de seu povo tem o mesmo cari
nho e os olhos sertanejos as mesmas lágrimas 
ante o adeus às mesmas esperanças. Não morre 
porque a Paraíba não deixa e mesmo ele não 
morre porque nã_o quer. 
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Eia o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Pa1mas.) - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Srs. Senadores, a Presidência acaba de receber 
o s~guinte telex que passo a ler, para que conste 
d~ Anais da Casa:, 

Gab. Gov. TLX. NR. 478187 
. Jo.>o.Pessoa, 29110187 

A Sua Excelência 
Senador Humberto Coutinho de Lucena 
Digntssimo PresicJente do Senado Federal 
Brasília- DF 

Na impossibilidade de comparecer com_o 
desejava cerimonia em homenagem ao 
grande brasileiro et paraibanoJoseh Ame rico 

- -de _Al_meida por oc_asião do centenario do 
seu nascimento receba vossa Excelencia da 

' parte do meu Governo os nossos caloro~s 
cumprimentos pela feliz iniciativa. Eh escu-

- _sado ressaltar: au_e J_oseh Americo, como ho
mem de pensâmento et de ã:ção -et- fendo 
sido personalidade mar~ante de todos os 
grandes acontecimentos politicas, desde a 
revolução de 1930,at._eh a ~ua morte apr~sen
ta-se a todos nos brasileiros como o sfmbolo 
de um ideal voltado para os sUpremos inte
resses da nação. 

Que o seu exemplo de dignidade, de Iuci
. dei et de patriotismo sejà imitado pelas novas 
-gerações, eni dias onde se faz raro um lider 

da· sua força et de sua grandeza. 
Cordialrn~i!nte, 
Tárcisfo de Miranda Burity 
Governo Estado Paraíba 

__ Sr. Presidente do _Supremo Tribunal Federal, 
Sr. Ministro Rafael Mayer; Sr. Ministro da Justiça, 
Dr. Paulo Brossard; Ministro Ivan de So_uza_M_~n
des; Ministro da Cultura, Dr. Celso Furtado; Minis
tro Antônio Torreão Braz, Ministro Fernando VUar, 
Embaixador Wladimir Murtinho, demais autori
dades civis e militares, Sr. Ministro Reynaldo Mello 
de Almeida e demais familiares do homenageado, 
Srs. Senadores, Srs. Deputados Federais, minhas 
Senhoras e meus Senhores: 

Nem sempre as palavras com a sua força Siin~ 
bólica são caPazes de renetir, em exata proporção 
e c.õrrcla fidelidade, a dímensão de certos aconte
cim~tos ou o senti_çfo dos fenômenos históricos. 
Essa imprecisão da linguagem se aplica com eVi
dente propriedade à vida e à obra de José Américo 
de Almeida, tal a multiplicidade e grandeza dos 
valor~s que singularizavam a sua personalidade, 
o .conteúdo messiânico e vulcânico de sua prodi
giosa inteligência e as Jiçõ_es _de inexcedível sabe
doria que transmitiu aos seus contemporâneos 
tt_legou à posteridade. 
-Ao h[storiador que se aventure em revelar o 

que mais cintilava no caráter desse grande brasi
leiro terá pela frente uma missão quase impos
sível, pois em Jos~ Amér:ico as virtudes se coorde
n~m _de uma forma extremamente harmónica 
e equilibrada. Até hoje - Confesso - eu _que 
tive a honra de privar de sua amizade justam~nte 
no período mais fecundo de sua vida, não sei 
dizer o que mais preponderava em sua perso_na
lidade: se o estadista arguto, capaz de prever c:om 
uma noção cartesiana o desdobrar da História, 
ou- se o político obstinado, pronto a ldentifiçar 
soluções e desatar ações coerentes cpm as exi
gências da realidade; se o administrador insupe-
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rável em zelo e devoção ao int~resse público, ou 
se o planejador ousado, dotado de uma-capaci
dad~ quase divinatória para estabelecer dtre~e:s 
ajustadas à natureza dos probfemas, se o ficcio
nista magistral, que se alteou aos mais elevados 
planos da criação literária_,. ou Q sociólogo que 
foi capaz de identificar as raíz.es dos problemas 
estruturais da sociedade_ e da economia paraiba
nas; se o estudioso perseverante e percuciente 
dos dilemas crônic:os da região nordestina, ou 
o titular ministerial que veio pessoalmente em 
socorro das populações flageladas,_ em duas oca
siões críticas em que lhe coube administrar a tra
gédia das sec_as. 

Como estadista, Jo?é Am~rico de Alme_ida co~ 
mesou a revelar-se como um dos principais Üde
res da Revolução de 30, credenciado por uma 
presença marcante nos ~contecimentos que cul
minaram com aquela s'edição revolucionária. Mas 
foi como Ministro da Viação, cargo ao qual foi 
gui:ndado por _Getúlio Vargas em 1932, que de
monstraria sua insuperável vocaÇaõ de-estadiSta. 
Com efeito, realizou y_ma obra monumental no 
Nordeste para resgatá-lo de sua mjsétia secular 
e apagar os incêndios conjunturais da seca de 
32, salvando algumas milhões de vidas das garras 
da fome .. _Hoje, tenho plena consciência de que 
se a obra de José Américo houvesse sido IJ:toma
da, depois que ele deixou o Ministi!ri_o da Viação, 
seguramente o Nordeste não seria hoje a pátria 
dos .de.sertados. e a vjtjma de uma inconodastia 
politica que se constituiu em gravíssima e -perfna
nente denúncia contra a omissão criminosa do 
Estado. --- -

Já como político, José Américo foi uma lição 
viva de _coerência às su_as idéi~ liberais, ao apos
tolado da democracia como o mais alto valor 
a ser preservado pela Nação, aos princípios da 
honra e da submissão à soberania popular. Quan
do, no Governo Outra, cuidou-_se de _cassar os 
mandatos dos parlamentares cOmunistas, fÕi ele 
uma das poucas vozes- e, seguramente, a mais 
altiva e corajosa - que se levantou no Sen~do 
contra esse esbulho __ da_vontade popular. Bradou, 
então: 

"Não! Não _serei e_:u que ajude Cl expulsar 
cõiTiPanheii'oSde um recinto que-nâo é maiS 
meu do que deles. de uma casa que 56 ci 
povo pode abrir ou fechar, com u~a _chave 
que é ~ ~~ma que abre e fecha as um~ 
eleitorais." 

A sua devoção aos postu1ados democráticos 
não admitia quaisquer exceçôes._ 

Candidato à Presidênica da República, em 
1937, José Américo portou-se como nenhum ou
tro estadista o havia feito na_ experiência republi
cana. Sentindo que, nos desvãos dos quartéis e 
em sítios sinistros do pensamento totalitário, con
jurava-se contra a ordem democrática, propôs o 
afastamento do seu nome e de s_e_u competidor, 
Armando Sa_les, da _sucessão presidencial, em fa
vor de uma solução que impedisse o estrangu
lamento _das instituições. Não poderia ter sido 
mais g.eneroso, desde que ninguém duvidava d~ 
que seria eleito. Prevaleceram, porém, as forças 
obscurantistas d_a reação totalitária, com o golpe 
de Estado de 1937. Caberia a José Américo, con
tudo, alijá-las do poder, em 1945. desarmando 
com a sua extraordinária autoridade política odes
conjuntado _edifício da, ditadwa, por meio de uma 
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demolidOra entr!Msta ao CoJTeio da Manhã, to
mada peta jornalista Carias de Lacerda. 

J;ra ascétiCo, isento e exigente na manipulação 
dos dinheiros pú~Jicos. Em tOdas as funções pú
blicas que exerceu, mobilizou-se contra a corrup
ção e os corruptos, não lhes dando menor chance. 
Foi, assim, alvo de sórdidas campanhas de deses
tabilização política, como a que o expunha como 
inimigo do funcionalismo público. Essa infâmia 
foi respondida por José Américo com esta deda
ração,-durante sua campanha de candidato à Pre
sidência da República: 

"Só não transigi com os relapsQs, os en
costados, os congristas, os que abusava!ll 
do sacrifício dos companheiros. Fui impla
cável com os corruptos. E não lhes darei 
quartel, quando chegar ao Poder." 

Em 1950, por ocasião de sua eleição para o 
Governo da Paraíba, José Américo deu uma de
monstração extraordinária de competência polí
tica como raríssimas vezes a crónica do País regis
tra. Havendo grande parte de.seus correligionários 
da UDN o abandonado para aliar-se ao seu prin
cipal adversário, então beneficiários de uma os
tensiva política clientelista e de inomináveís perse
guições, José Américo julgou-se no dever de ofe
recer o seu nome como candidato. Buscava res
gatar a Paraíba dos maus cOstumes políticos e 
livrá-la do pânico então ~inante. COsturo~-enti[O, 
um problemático e complicado acordo político, 
sob a_ suspeita gera1 de que o malogro eleitoral 
seria o f111al daquela operação. 

Mas as primeiras aparições de José Américo 
nos comícios operaram verdadeira catarse popu
lar. Orador no nível de um Rui Barbosa ou Joa
quim Nabuco, possuía ele, além do brilho de uma 
retórica avassaladora, o dom de conduzir as mas
sas ao delírio, com o uso de uma linguagem ao 
mesmo tempo idílica e ácida, c;onfQ_ITTle determi
nassem as circunstândas. Em uma dessas apari
ções, encantou ele a platéia, ao dizer: 

"Entro na minha terra, corno entrQ em ca
sa, no meu natural. O meu maior tesouro 
é esta simplicidade, que os artifícios da vida 
soda! e da política não-conseguiram roubar
me. Rejubila-me a alma repatriada. A memó
ria pode falhar, mas ao coração não há nada 
esquecido. Volto. Voltar é uma forma de re
nascer. Nínguém se perde na volta." 

Foi eleito Governador c:la Paraíb~ por uma 
maioria consagradora de votos, __ 

E como escritor,José Américo recriou a lingua
gem literária para fundar, com outras expressões 
do modernismo, o romance regional, hoje verda
deiro divisor de águas nas letras brasileiras. O 
seu romance de estréia- A Bagaceira- cons
titui uma transposição para a letra de forma da 
saga nordestina, com o homem do sertão em 
permanente conflito com c meio hostil e absor
vido em lutas intestinas e sangrentas. O conjunto 
de sua obra literária, onde despontam outras gran
des expressões da ficção regional, come Çoltei
ros e Boqueirão, além de um exaustivo ensaio 
sociológico -A Paraíba e seus problemas -
o credenciariam à Academia Brasileira de Letras. 

Srs. Senadores, como disse ao princípiar estas 
palavras, nem sempre se pode encontrar a repre
sentação adequada ao pensamento, por meio da 
palavra, para expressar a verdadeira dimensão de . 

um fenômeno. E José Américo, tanto na sua figu
raçãO ~umana, quahto como estadista, político, 
tribuno, .,dministrador e escritor foi um fenômeno 
que se pôs aquém e acima dos métodos conven
cicmais de apreciação e julgamento. 
ap~reciação e julgamento. -

Mas, paratbano como ele - e tenho dito que 
_José Américo foi o meU oráç_ulo na vida pú~!ica 
-,seu profundo admirador, freqüentado_r de sua 
inteligência exuberante e criativa, não poderia fur
tar-me à honra de solidarizar-me em nome da 
Mesa Diretora, na hora ~m _que _o Senado presta, 
a José Américo, mais uma homenagem, pelo 
transcurso do centenário de seu nascimento. 
-_ Des_ejo agradecer a presença de todas as autori
dades e demais pessoas que acolheram o convite 
para esta ce_rimônia e, em especial, dos familiares 
do homenageado, o Ministro Reynaldo Mello de 
Almeida, aos quais presto também, neste mo
mento, a homenagem do Senado Federal. 

Antes de encerrar, convido os presentes a se 
dirigirem ao Salão Nobre do Senado Feder~ ofl<o 
de, na continuação desta homenagem, haverá o 
lançamento do livro José Américo de Almeida, 
A Saga de uma Vida, de autoria do Professor 
Joacl1 de Brito Pereira, e, _p~ assim, a entrega, 
in memoriam de José Américo de Almeida, da 
insígnia da Ordem do C6ilQi-esso NaCional à sua 
famijia, na pessoa do_ Ministro Reynaldo Mello de 
Alm~~~a. (Palmas.}- - - - __ 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar apre
sente sessão, designando para a sessão extraor
dinária a realizar-se no dia 3 de novembro, às 
21 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votaç~ •. em turno __ único, do Projeto de lei da 
Câmara n• 25. de 1987 (n• 22/87, na casa de 
origem), de ihiciativa do Senhor Presidente da 
República, que altera o Decreto-lei no 1 .370, de 
9 de dezembro de_l974,_que dispõe sobre a tribu
tação dos rendimentos auferidos por garimpeiros 
matric\,llaQos e dá outras Providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara-n~-39, de 1987 (n9 161/87, na Casa de 
origem), que altera o art. 49 da Lei n~ 7.562, de 
19 de dezembro de 19_86, que inclui a categoria 
funcional de inspetor de segurança judiciária no 
Cirupo-Atividades de Apoio Judiciário do quadro 
peiTTlanente da Secretaria do Tribunal Federal de 
Recursos e d6 outras providências, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

3 

Votação, em turno único, do projeto de Decreto 
-Leglslativo n9 31, de 1985 (n9111/85, na Câmara 
dos Deputados), que aprova, com reservas, os 
textos da çonvenção intemadonal de 1973, para 
prevenção da poluição causada por navios, con
cluída em Londres, a 2 de novembro de 1973, 
e do protocolo de 1978 relativo à convenção inter
nacional para a prevenção da poluição causada 

por navios, concluído a 17 de fevereiro de 1978, 
em Londres, tendo 

PARECER fAVORÁVEL, proferido em plén-árfo. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de De"C:reto 
LegislatiVo f19 32, de 1985 (n·'107/85, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da Corivenção 
das Nações sobre o Direito do Mar, concluído 
em Montego Bay, Jamaica, em 1 O -de dezembro 
de 1982, tendo 

PARECER FAVORÁvEL, proferido em plenário. 

5 

Votação, em turno únko, do projeto de Resolu
ç~o n9 159, de 1987, de autoria da Comissão 
Diretora, que altera dispositivos da Resolução n• 
73, de 1984, do Senado Federal, e dá outras provi
dências, tendo 

- Parecer proferido em plenário, favorável, 
com emenda que apresenta 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 179, de 1987, que altera a Resolução no 
264. de 22 de setembro de 1986, tendo 

· PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

7 

Votação; em turno único, do Projeto de Resolu
ção It' 180, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito no valo( correspon~ 
dentE;!:, em cruzados, a 83.740,60 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

8 

Votação, em_ turno único, do Prcijeto de Resolu
ção n9 181. de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Sabia, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
14.528.800,00 (quatorze milhões, quinhentos e 
Vinte e oito mil e oitocentos cruzados), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n9 182, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
35.700.000,00 (trinta e cinco milhões e setecen
tos mil cruzados), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 183, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Tefé, Estado do Amazonas, a con
tratar operação de crédito no valor corresponK 
dente, em cruzados, a 34.853,81 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 184, de 1987, quê autoriza a Prefeitura 
Municip_al de Birigüi, EStado de São Pau1o, a con-
tratar operaçâ:O de crédito no valor cOrrespon
dente, em cruzados, a 466.000,00 Obdgações do 
Tesouro Nadonal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 
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12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n? 185, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 97.745.900,00 (noventa e sete 
milhões, setecentos e quarenta e cinco m~ e nOve
centos cruzados), tendo 

PARECER FAVORÁvEl, prOferido em plenário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 186, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltabuna, Estado da Bahla, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 
43.586.400,00 (quarenta é três milhões, quinhen
tos e oitenta e seis mil e_q:uatrocentos cruzados), 
tendo. 

PARECER F'AVORÁVEL, proferido em plenário. 

14 

Votação, em turno úniço, do Projeto de R~olu
ção rr> 187, de 1987, que autofiza a Prefeitura 
Municipal de ltabuna, Estado da Bahia, a contratar 
operação de cré_dito no valor correspondente, em 
cruzados, a 250.000,00 ObtiQaç:ões-do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

15 

Votação, em tumo único, do Porjeto de Resolu
ção n~ 188, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltabuna, Estado da Sabia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 300.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo _ _ 

PARECER FAVORÁ\{ER,proreiido effi pl(m~o. 

16 

Votação, em turno_ ú_níco, do Requerimento n~ 
104, de 1987, de autoria do Senador Frandsco 
Rollemberg, solicitando, nos termos do art. 367 
do Regimento fntemo, o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado no 182, de 1985, de autoria 
do Senador Virgílio Távora, que altera o caput 
do art. 311 da lei n9 7,025, de 8 de setembro de 
1982. 

17 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
122, de 1987, de autoria do Senador Mauro Bene
vides, solicitando, nos termos do artigo 367 do 
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto 
deLei do Senado n<:t 147, de 1984, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que -atribui às SeCre
tarias de Agricultura dos Estados,-Territórios e 
Distrito Federal, a competência exclusiva para fi
xar as quotas de farelo de trigo, soja e arroz que 
devam caber a cada produtor rural. 

18 

Votação, em turno único, dq Requerimento n9 
150, de 1987, de autoria do Senador Affonso Ca
margo, sollcitando, nos_ termos do art. 367 do 
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n'1 14, de 1986, de sua autoria, 
alterando dispositivo da Lei n9 5.108. de 21 de 
setembro de 1966, que instituiú-o Código Nacio
nal de Trânsito. 

19 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
178, de 1987, de autoria do Senador Carlos Chia

~rem, solidtaridO, õos- termos regimentais, ao Se
nhor MiniStrO ~aa "PrE!Vídência e Assistência Social, 
informaçÕeS sobre publicação nos principais jor
Oªis do_ País;_-sob o título "O Brasil começou_ a 
mudar pela Previdêilda", a fim de instruir a trami· 

· tação do Projeto de lei nç 1! de 19_lP-Cti~ _ 

20 
Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei 

da Cârriara n9 34, de 1987 (n9 126/87, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a restruturação da 
Justiça Federal de primeira instância e dâ outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

21 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 73, de 1986, de autoria do Sen8doÍ' 
José Fragelli e outros Senhores Senadores, que 
altera_~ redação dO$ artigos 18, 27, 33 e 34 da 
Lei n~ 5.197, áe3 aêjanetrocl.e 1967, deproteção 
à fãuna: e dá oUtrãs providências, tendo 

Parecer proferidO em plenário; favorável, com 
,--e.rTtéOO~cq~e apresen~. -. 

22 
Discussão, em turno único, do Projeto ·de Lei 

da Câmara n9 216, de 1985 (n9 2.929/83, na Casa 
de origem), que altera a redaçâo d~ lei n~ 6.251, 
de 8 de outubro de 19_7~. __ gue "institui normas 
geraiS -sobre ClesportoS~'. (Dependendo da votãç"ão 
do Requerimento n9_l7~_de 1987, de adiamento 
da discussão). -

23 

Ofício n9 S/42, de 1987, relativo à propostà para 
que seja retif_kada ~J~esoluçãÇ~ n~ 126, de 1984, 
que autom:ou a Prefeitura Municipal de Rio Bran· 
co, Estado do Acre, a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 7.076.988.000,00 (sete bi
lhões,_sttenta milhões, novecentos e oitenta e oito 
mil ciuzados) (dependerido de p-arecer). 

24 
Oficio n9 S/43, de 1987 (n9 33/87, na origem), 

relativo à proposta para que -seja autorizado o 
- Governo do EstadO-de São Paulo a contratar em

préstimo extein.O hCIValórde US$ 174,000,000.00 
(cento e setenta e quatro milhões de dólares nor
te-americanos). 

(Dependendo de pare<:er.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está ence~ada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às II horas e 25 mi~ 
nutos.) _ - ---

DJSCdRSO PRONUNCIADO PELO NO
BRE SENADOR MARCONDES GADELHA, 
NO S>\LÃO !YOBRE DO $E!'IADO-FEDE
RM, ÀS 11 HORAS DO DIA 29-10-87, NA 
00\SMODOJ.ANÇAMENTODOUVRODE 
AUTORIADOPROFESSORJOACILDEBRI
TQ PEREIRA !N7TfUUwÓ "JOSÉ AMÉRI
CO DE AU4EIDA: A sAGA DE @IA VIDA'; 
EM COMEMORApíO DE SEU CEI'fJENÃ.-
RIO DE NASCIMENTO. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
·con-cedO-aj)ãlavra ao nobre senador Marcondes 
~ GadeJhã.~ - · - -- -- · 

O SR. MARCONDES GADELIIA- Exm• 
Sr. Presidente do Congresso Nationa1, Senador 
Humberto Lucena; Sr. Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, Ministro Luiz Rafael Mayer; Srs. Mi
nistros de Estado e demais representantes do Po
der Executivo; Srs. membros do Poder Judiciário; 
Srs. Parlamentares; meu caro Ministro Celso Fut~ 
tado; meu caro Ministro Paulo Brossard; Ministro 
Reynaldo Melo de Almeida; meus Srs; minhas S~. 

Trãgo o- tributo_ do Partido da Frente Uberal 
à memória de José Américo de Almeida, nesta 
solenidade que entendo ainda como uma exten· 
são da homenagem que lhe presta, pelo seu cen
tenário, o Senado Federal, esta Casa qUe ele tanto 
honrou. 

Trago, 'Sr, P~:esidente, a reverência mais sentida 
do meu Estado, a Paraíba, que por ele se fei 
grande e alc;oll,_ vôos inimagináveis, e de glórias 
e feitos se cobriu e elevou suas cores, suas insíg
nia~ e: seus emblemas, por párarilos e sltios inson
dáveis, até onde maiS comporte a humana el'!l· 
presa. - --

Órfão de pai aos 12 anos, sofrendo da ta 
precocemente, pobre materialmente, oriunào de 
uma pequena cidade, de um pequeno Estado, 
de uma região paupérrima, José Américo de Al
meida foi um fenômeno político de difícil explica
ção-à luz dos termos e da metodologia corrente 
nas ciências sociais. Fez-se ouvir nos quatro can~ 
tos deste País; dominou a sua palavra e a sua 
imagem, como um pálio, este País e todo o seu 
tempo, e toda a sua época, e tocta a sua geração. 
Agora, por ocasião do seu Centenário, cabe evi~ 
cientemente esta pergunta: seria este, também, 
um tempo para José Américo de Almeida? 

To_ da a açâo política de José Américo se situou 
-dentro c:(e um enorme ciclo de transição, que co
meçou com a Semana de Arte Modema, em 1922, 
e Vai até, aproximadamente, o Governo JUS<:elino 
Kubitscheck, quando, afinal de contas, o Brasil 
completou a primeira revolução industrial, e con
solidou a sua urban@çâo. Foi um leilto, tortuoso 
e doloroso processo, até que o séetdo XX.s_e ihsta
lasse_ definitiv~mente, neste País, trazendo uma 
nova ética política, uma nova orgaillzação social 
e novos sistemas de produção. Foi um periodo 
de ensaio e erro, de tentativa e fracasso, um perío
do de dúvida e esperança, um periodo, como 
não poderia deixar de ser, turbulento, onde, tam
bém, à margem das questões internas e. sobre 
elas incidindo de maneira ominosa, havia um qua
dro de instabilidade externa, que inoculava mais 
incerteza em tudo e onde destacamos o aack 
-da bolsa em 1 929; o violento conflito. ideológico 

- dos anos 30 e a própria Guerra Mundial de 1939 
a 1945. A República Velha agonizava e, com ela, 
o século XIX. Em meio a uma inquietação perma~ 
nente e crises subintrantes, que terminavam qua

. se sempre nos quartéis, em revoltas, Como os 
Dezoito do Forte, a Revolução de 1924 e 192Çi, 
a Coluna Prestes e -~te., que eram, em verdade, 
os primeiros vagidos de um País em fase de aco-
rriodação aos novos tempos. 

Se observarmos o cOmportamento de José 
-Américo de Almeida a partir de então, em todos 
os gra.ndes eventos em que se_ envolveu, parti
·ctpõU õti te-stemunhou, como a Revolução de 30, 
a Reconstitu<:tonalização, em 1932, a sua própria 
candidatura a Presidente da República, a Redemo
cratização, em 1945, a Assembléia Nacional 
Constituinte, em 1946, aS açóes -governamentais, 
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suas campanhas eleitorais, até o suicídio de Getú
lio Vargas, vamos verificar que três elementos eg.. 

tão invariavelmente presentes.: primeiro, a deter
minação de não se omLtir jamais, o que implica 
a disposição de aceitar riscos; segundo, o impulso 
modemizador, quP se traduzi?! numa ânsia inso
frida de antecipar o futuro a qualquer custo; tercei
ro, sua crença inabalável nos valores e instituições 
democráticas. "" _ _ 

Aquela consciência quase compulsiva, de que 
ao homem público não é dado o -direito de se 
eximir em situações-limite, em momentos críti
cos; a convicção do engajamento e _do envolvi
mento pessoal, a meu ver, é que responde pela 
coragem quase mítica de_Jp.s_é Arn.érico de Almei
da e pela sua rebeldia e pela sua insubmissão. 
Vamos encontrá-lo, já quando da morte de João 
Pessoa, assumindo pessoalmente a campanha de 
princesa, que congregava um núcleo fanatizado 
com o apoio do Governo central, via Pernambuco, 
e que se prolamara território independente com 
Exército, Constituição, Hino N_acional e moe~s __ 
próprias. Em seguida, a própria condução do pro~ 
cesso revolucionário, pelo lado civil, em articu~ 
lação com os chefes_militares. 

Vitoriosa a Revolução, José Américo, ungido 
de todas as graças e de todos os poderes: Chefe 
civil, governador do Norte, Mi_nístro çia Viação e 
Obras Públicas, bem poderia ser o enfant gãté 
do Estado Novo em gestação. Ao revés, defendeu 
a reconstitudonalização do PÇlis e se candidatou 
depois, a Senador, em 1935, nãO chegando a 
assumir o cargo. Por essa_ ~poca, segundo ele 
próprio, já tinha indícios de que o Palácio tramava 
contra as instituições. Ainda, assim, ac_eltou a sua 
candidatura a Presidente da República, trabalha~ 
da, inicialmente, por Juracy Magalhães e, afinal, 
lançada por Benedito Valadares, no mínimo, por 
um dever de oficio para com as instituições amea
çadas. A campanha, entretanto, explodiu nas ruas 
com uma força impressionante. Considera, José 
Américo, que esse foi o _S.~LI __ grande momento. 
O momento em que introduziu uma linguagem 
nova que o identificava plenamente com as gran
des massas populares; momento de estreitamen
to de laços já firmados com o povo, em atitudes 
claras com a luta contra a Ught pela supressão 
da taxa~ouro na fixação das tarifas, com a redução 
dos preços de luz e de gás; laços já flrmados 
com as mudanças introduzidas nos serviços pú~ 
blicos, de que resultaram urna çl.iminuição de pre
ços nas passagens ferroviárias, nas tarifas telegrá
ficas e no selo postal. 

Foi o período dos grandes discursos, de ênfase 
social, que lhe valeram, afUl_ª-1, a pecha de esquer~ 
dizante, de comunista e de provo_c;:l_do_r. Por detur~ 
pação de frases como es~s: "Mesmo com o cora
ção do lado esquerdo, serei o homem do centro 
no Governo"; ou então: "Eu sei onde~~ Q dinhei~ 
ro"; "Em vez de um arranha-céu, serão duzentas 
casas". José Américo caí_a_em _d,e_sgraça, o que, 
em verdade, era apenas um pretexto a mais para 
o golpe. O Governo já tinha o seu jogo arma.do 
e não iria alterá~lo fosse qual fosse o rumo da 
campanha. 

Perpetrado o golpe, recolheu~se José Américo 
às lides do Tribunal de Contas, mas, de algum 
modo sabia que o silêncio não era o seu _modo 
de existir. Lá fora, a ditadura seguia impávida e 
truculenta seus rituais de _opróbrio, atropelando 
os direitos humanos, impedindo reuniões e asso~ 

cia_ções pacíficas, prendendo, matando e tortu~ 
rapdo, Impondo a mais impiedosa censura aos 
meios de comunicação, banindo e proscrevendo 
intelectuais; banindo, perseguindo e seqüestr'an
do homens públicos identiflcados com a causa 
democrática. 

Çonvidaram José Américo a falar, nessa cir
cunst,ància, num congresso de _escritores, em São 
Paulo. E ele não se fez de rogado e atendeu, 
uma vez mais, de forma candente e clara o seu 
compromisso existencial com a verdade e com 
a sua obrigação de denunciar as atrocidades do 
seu tempo. 

Ein 1945, finda a guerra, triunfante a demo-· 
cracia, o Brasil continuava a ser uma mancha 
de infâmia no mapa da Jibe:rdade. Alguém teria 
que romper as barreiras do medo e deflagrar o 
processo de abertura democrática também entre 
nós. Procurado por Carlos Lacerda, José Américo 
concedeu a célebre entrevista ao CoiTei O da Ma
nhã, seguida por outras dO mesmo espírito, e 
que hoje é aceita por todos os historiadores, por 
todos os cientistas sociais, por todos os estudio
sos dos ddos autoritários no Brasil como o marco 
definitivo onde o curso da História se desviou nes~ 
te País. 
- Desmoralizada a censuia, outras luzes foram 

se acendendo rapidamente, urna após a outra, 
-numa girândola vertiginosa que levava de roldão 
e acabou por derrubar completamente a ditadura. 

As ações complementares de reconstrução po
lítica envolviam a organização dos partidos, a reali~ 
zaç:ão de eleições, a convocação de uma Assem
bléia Nadonal Constituinte. José Américo se apli· 
cou exaustivamente a cada um desses ítems, co
mo fundador da UDN, Senador Constituinte, 
Coordenador do Acordo fnterpartidário de apoio 
ao Governo Outra 

Candidato a Vi:ce~Presidente da República, nes· 
sa época, perdeu por estreita margem. Nesse pe~ 
ríodo fez as suas mais veementes exortações e 
indicações para a consolidação da democracia 
reCém-instauráda à custa de tanto sacrifido -e à 
operacionalização da transiçâÕ, e eXpôS de mil 
formas _a sua visão pessoal sobre a natureza mes
ma do regime democrático que implicava, neces
sariamente, o pluralismo, a alternância do poder, 
a diversidade e as reformas sociais. 

Exemplo marcante dessa profissão de fé pode· 
mos _encontrar no famoso discurso da "Cad~a 
Vazia", proferido contra a proposta do Uder da 
MaiOria, Ivo D'Aquino, pela cassação do chefe do 
Partido Comunista, Senador Luís_ Carlos Prestes: 
"Quero vê·lo sentado burguesmente nesta cadei~ 
ra, discutindo, à luz do dia e <:laramente, as suas 
teses e as- suas idéias, em confronto com os ideais 
democráticos. A sua ãusêndá _é que assusta; a 
clandestinidade, a maneira fugaz e fugidia como 
há de operar daqui em diante, deixando apenas 
urna-~sombra sobre esta cadejra é que preocupa 
muito mais do que a sua presença". 

Eleito Governador da Paraíba, em 1950,_ José 
Américo seria novamente convocado ao cenário 
nacional na fàse democrática e final do períóâo 
Vargas, com quem, afinal reconciliado, trabalharia 
até o_dia derradeiro. . 

_ Na seqüênda dQ episódio da Rua T oneleros, 
vemos o Governo acuado, submetido a toda sorte 

--de acusações, pressionado por todas as fofçàs· 
vivas da Nação, discutind<? alternativas até à undé
cima IJ9ra. 

Na reunião ministerial que antecedeu o trágico 
desfecho, José Américo, que jamais se furtou à 
sua responsabilidade de falar e jamais usou a 
p~lavra para esconder o pensamento, após cuida
dosei análise e mesmo com o risCo de -desagradar, 
recorriendou ao Presiàente que se licenciasse. Ge
túlio relUtou, mas acabOu concordando e a reu~ 
nião se encerrou com essa decisão, que perdUrou 
até a madrugada, quando o Presidente fez a sua 
opção fatal. 

As a~es administrativas de José Américo fo
ram marcadas, todas, pela austeridade e pelo in· 
fluxo modernizador. A frente do Ministério de Via~ 
ção e Obras Públicas, ou do GOVerno do Estado, 
apostava em tudo quanto fosse ruptura com mé
todos tradicionais. Abriu estradas, ferrovias, me
lhorou as comunic::ações ·com empenho faustia~ 
no. Criou a Universidade Federal da Paraiba. Mas 
o seu campo de luta maior foi o ambiente calci
nado dos sertões e aquelas vidas secas, e aquela 
civiliziição maQoada pelo flagelo dclico. Tinha 
umã disposição e conhecimento de causa muito 
especiais para o enfrentamento do monstro de 
fauces ardentes, que vinham· do tempo em que 
elaborou os relatórios sobre as a~es do Governo 
Epitácio Pessoa. que depois se converteram no 
livro "A Paraíba e Seus Problemas", um clássico 
do gênero, ainda hoje objeto de consultas e fonte 
de informações preciosíssimas e minuciosas. 

Também nesse caso advogava o envolvimento 
pessoal, a participação direta transcendendo o 
simples planejamento e a determinações à distân· 
cia. A tal ponto levava esse senso _de responsa~ 
bilidade e esse amor à causa que seria por elas 
artàstado a um grave acidente, em que perderam 
a vida os seus companheiros Antenor Navarro 
e o agrônomo_ Lim_a Campos, quando o avião 
que os condu,zia se preciptou em águas do litoral 
baiano. José Américo se viu sozinho em pleno 
mar, Sem- óCUlos e sem saber nadar, salvando-se 
por milagre e tendO que passar dois meses hospi~ 
talizado, mas voltando, depois, ao teatro_de opera~ 
ções com a mesma, ou, redobrada ênfase. 

Na terceira vertente_ da sua atu'!ção, a \iteratyra, 
mostrou o mesmo ímpeto inovador e criativo, a 
mesm·a audácia pioneira, o mesmo comprome~ 
timento com os princípios que informaram toda 
a sua trajetória. A começar pelas "Reflexões de 
uma Cabra", sua primeira manifestação de incon
foqnismo com a estética vigente e culminando 
com "A Bagaceira•·, que inaugurou o romance 
regionalista. 

José Américo assumiu uma forma absoluta
mente pessoal e livre de expressão, que viria de
pois a fazer escola. Por trás de cada texto sempre 
a denúncia da organização socfal_e_~_necessidade 
de substituí~Ia, rompê~la, usando símbolos mais 
ou menos claros, co:rno nas páginas finais de "A 
Bagaceira", em que a imagem das usinas se so
brepondo às gastas chaminés dos velhos bangüês 
era um evidente apelo em favor da modernidade. 

José Américo foi um estilista sem par; escre
vendo ou falando era atraente, -original, agudo, 
conciso, -absolutamente Inexcedível em suas-defi
nições. Podia ser mordaz, sarcástico, irreverente 
ao ridicularizar um adversário; podia ser inflexível, 

-Violento, contra a tirania e a opressão, a violação 
dos direitos humanos; podia ser impiedoso contra 
o vfdo 'e- éf COrrupção, Tnas tinhá semPre uma 
palavra de consolo e de conforto para os humil
des, e em qualquer circunstância jamais deixou 
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de infundir a esperança no coração dos seus se
melhantes. Os seus conceitos_ çorrem mundo e, 
em suas posições e na maneira como colocava, 
como definia, como desenhava coisas, perSona
lidades e fatos, criou imagens que de tão repet:li:las 
entraram para a linguagem corrente: "Fulano é 
tão hipócrita que chora pelo olho de vidro"; "O 
senhor "X' é mais _fiel ao governo do que o chum_
bo do Diário Oficial"; "Distribuíram caixas de fós
foros com as iniciaisJPL. que demonstra a menta
lidade incendiária que está por se apresentar_ à 
Paraíba"; -"Ninguém se perde na volta". E assim 
por diante, tantas e tão lapidares sentenças que, 
hoje, o povo não esquece e_ que estão defmitiva
mente incorporadas ao coloquial nosso de cada 
dia. 

Meus Senhores, cabe de volta, a pergunta ini
dal. Afora o horário de verão, que também foi 
uma invenção sua, será este também um te:mpo 
para J_osé Américo de Almeida? Este é l.lm tempo 
de transição, é um tempo de rudes expectativas, 
é um tempo de· grandes esperanças e de grandes 
tensões. Fosse vivo, por_(:erto, a Pátria a ele acor
reria, perplexa, a lhe perguntar: "E agora José?'' 

Mesmo mor:to. o seu" exemplo e o Seu legado 
hão de trazer inspiração, porque este, mais do 
que nunca, é um tempo de falar, porque este, 
mais do que nunca, é um_~rnpo de dizer as coisas 
com clareza, com coragem, com senso de oportu
nidade, com precisão e, sobretudo, com espírito 
público. 

Não há o que discutir. No seu centenário, os 
fatos mostram que vo_cê não passa, José. Passa 
o seu centenário, mas você não passa. Depois 
de cem anos, você continua; você não termina, 
você não_ morre, você_é duro, José. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCGRSO PRONGNCIADO PELO SR. 
CARLOS CH!ARELLI NA SESSÃO DE 
27-10-87 E Q(JE, EN7REG[[E À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PfJBLJCADO POSTE
RIORMENTE 

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS. 
Como Uder.)- Sr. Presidente, Srs. senadores: 

Este País teve a oportunidade de ler, estarre
ddo, neste último fim de semana, com proJeção 
até ontem, em toçlas ~capitais, publicação patro
cinada pelo Governo federal, com a chancela do 
MinistériO da Previdência, SoCial- e pela primeira 
vez na História do Brasil o dinheiro público faz 
a promoção pessoal de quem não tem sequer 
mais o cargo que anterionnente ocupava -uma 
divulgação onde se diz que foi feito aqui1o que 
não foi feito, por alguém que devia ter feito en
quanto tinha poder para fazer. E temos, em duas 
colunas, sorridente, com 12 cm, a fotografia de 
alguém que é apenas, talvez, segurado da Previ
dência Social. 

Imaginem V.~. i1ustres Senadores se todos 
os segurados_da Previdência _Social tivessem direi
to, aos domingos, de uma fotografia em todos 
os jornais do Brasil, custando, em alguns jamais 
nada menos nada mais do que a irrisória quantia 
de três milhões de cruzados. Para publicar o quê? 
A fotografia do ex-Ministro, campeão das irregula
ridades, das· i1egalidades, dos atas ilícitos, aquele 
que sai do_ Ministério, condenado por uma senten
ça, aqui em Brasilia; aqUele que sai do Ministério 
sem esclare_cer por que pagou quatro vezes pelos 
apartamentos, por que os comprou, por que fugiu 
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da concorrência pública, por que contratou em
presas multinacionais a dez milhões de dólares, 
para fazer o que tinha que ser feito gratuitamente 
pelo Tribunal de Contas. . 

Mas agora, não satisfeito com tudo .isto, S. EX' 
man-da publicar em todo o Brasil sua. fotografia 
e duas páginaS de publicidade, como o dinheiro 
do segurado, desse segurado que recebe meio 
salário mínimo de aposentadoria aos 65 anos de 
idade, que é o caso do trabalhador rural Isto é 
um escárnio, Sr. Presidente, isto é um deboche, 
isto é ulna falta de respeito, isto é uma pOstura 
aética. O problema é de justiça e de polícia. 

É por isto, Sr. Presidente, que está aí esse reque
rimento encaminhado ao Sr. Ministro da Previ
dência Social, Sr. Renato Archer, porque quere
mos saber quem autorizou essa inidoneidade, es
sa ilegalidade. O Ministro que saiu preparou a 
sua programação publicitária posterior. Então S. 
Ex' vai pagar essa conta, e vai pagar os jornais 
- dinheiro é certo que vai ter - ou o que seria 
surpreendente, o atual J\o\inistro teria autorizado, 
na sexta-feira à tarde, a divu1gação, inserindo em 
homenagem a fotografia do Ministro anterior. 'Só 
que seria recomendado, nq casoJ colocar a foto
grafia de todos os Ministros anteriores e _até do 
mais ilustre de tantos quantos antecederam a his
tória da Previdência, que seria o caso do Eloy 
Chaves. En_tão, colocaríamos todas as fotografias 
e gastava-se bastante dinheiro com a il"!lagem, 
pelo menos de alguém que tenha feito algo que 
não fica no rol dos delito_s~- _das irregularidades 
e das ilegalidades. 

Por isto, Sr. Presidente, precisaffios saber, em 
primeiro lugar, de quem é a responsabilidade. 
Quem ê o autor do delito? Porque o_ delito existe 
e o _corpo do delito está ai. Anexado ao requeri
mento, não quis fazer o material de alto volume, 
juntei apenas seis ou sete exemplares do domingo 
e da segunda. Prova, mas para não ficarmos só 
niss_o, o-malstrágico e O mais triste, Sr. Presidente, 
Srs. SenadoreS, é que aqui, desta trlbtina, o Minis
tro-dã PTeVldê_nçia mentiu quando nós o interpe
lamos, ao mostrar que ele comprará, por três mi· 
lhões de cruzados, um apartamento que fora ven
didO por 800 mil cruzados três meses antes, com 
a certidão. O problema não é ser Oposição riem 
Goverti.õ! ser defensor da _ _m_o_ralidade pública, da 
idoneidade pública (Muito bem! Muito bem!), esta 
é-a-qUe-stão, permanentemente ... 

O SR. EDISOI'I LOBÁO - Permite V. Ex' 
um aparte? 

OSR. CARLOS_ CHIARELU- Com prazer, 
tão_ logo complete o meu raciocínio. 

O Ministro disse, à epoca, que comprara por 
esse preço, porque existiciurna avaliação. Quem 
fez a avaliação? S. EX- nos disse que fora o Presi
dente do Sindlcato -dOs Corretores de Imóveis de 
Brasília. Quem é o Presidente do Sindicato dos 
Corretores de Imóveis de BrasJ1ia? Um cidadão 
chamado Aref, cujo pai, Presidente do Cônselho 
Federal, é cc-autor da avaliação - era de pai 
parã filho. Mas como eram homens ligados ao 
setor, apesar de não haver nenhum dado técnico, 
apesar de dissentir do mercado, apesar de se dizer 
que só se podia comprar de três firmas, nós ouvi
mos. Pois bem,-o t]ue aconteceu? Cihco diaS de
pois o Presidente do Sindicato dos Corretores çle 
Imóveis nos m_andava um oficio e anurrciC)Va para 
a imprensa qUe -aqUele senhór que dera aquele 

oficio, _gue _aqui fora lido, Sr. Aref Júnior, quando 
deu a informaç_ão: há _45 dias_ já não era mais 
Presidente do 'Sift.di<:ãtõ. Usou e abusou de um 
títu1o e de um papel timbrado e de uma informa
ção_ que não "lhe correspondia dar-e que estava 
sendo desautOrizada. -

Até aí, havia urTI problema de cronOlogia. O 
mais_ fantástico ~e juntamos_ isto. l1_0. documento 
- é.que, uma semana ariteS de sair do Mirlistêrio, 
esse senhor fotografado, um pou_co dado às lágri
mas em exc~so e aos beijos ·nos momentos emo
cionais, c~edenciou, em carátér eXclusivo, para 
ser avaliad9ra no ~rasil in_tei~o doS 22 mil prédios 
da Previd_ênciã-Social, uma firma, Constituída ágo
ra por pai e filho_, os mesmos que deram a ele 
cobertura para coniprar, por quatro vezes o preço, 
aquilo que_ foi lesado_ao património da Previdên· 
cia, do segurado, do contribuinte, do aposentado. 

_Eles ganharam de presente o credenciamento ex
clusivo, em todo o Brasi1, para serem - uma 
firma consti(Uída ag_ora pot ambos - õs únicos 
avaliadores dos milhares de imóveis da Previdên
cia Social. É muita coincidência-, é muita casua-
lidade! -

o-melhor-é que. o novo Mini~tro_ nofex.PliQU"e 
por que se procedeu dessa rorma, quem vai"pagar 
essa conta, quêm foi o responsável poi essa distri
buição generosa de verbas para preparar campa
'1t:!as _eleitorais futuras, ·quem decidiu -implantar 
essa nova mecâ!jica de ficar gastando dinheiro 
dotrabalhador para projetar fiQtiias que-nãO fo
ram competentes depois de terminada a sua ges
táo. O novo-Ministro varnos illformar, e é isso 
·que estamos Solicitandõ. _ 

CorriuhiCah1os-à Céisa que, a() meSmo tempo, 
estamos endereçando docunieti.taÇão -idêntiCa, 
recheada com mais documentos, como a prova 
de que o PféâiO da Dataprev foi pago num valor 
oito vezes maior do que a sua avaliação feita ses
senta dias antes, e o contrato de auditagem com 
as multinacionais. Estamos encaminhando essa 
documentação para o Tribunal de Contas da 
União, para que tome providências imediatas, 
posto que Já já está funcionando uma sindicància, 
sOb o comanao do Ministro Adhemar Ghisi. 

Era isto, Sr. Presidente, o que gostaria -ae "irifor
mar a esta_ Casa. ~~u~to bem! Palmas.) 

DISCGRSO PRONGNCIADO PELO SR. 
ÁGREO MELLO NA SESSÃO DE 8-1 D-87, 
OOE SE REPfJBLJCA POR HAVER SAlDO 
COM INCORREÇÕES NO DCJY- SEÇ'ÍO 
U-DE9-1D-87. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - NA.. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, 
Srs. Senadores: 

A palavra proferida em ocasiões fora da Q_rdem 
do bia, ná erisejo do eSpaço destinado aos pro
nunciamentos, deve, an~s de mais nada, caracte
rizar~se pela oportunidade. 

Daí entender eu, Sr. Presidente, a oportunidade 
daquilo que desejo proferir,justamente nesta hora 
em que a efervescência política atíngiu-um ponto 
paroxística neste País. . 

Após os últimos acontecimentos, em que o Par
tido da Frente Uber;al rompeu com determinada 
área da administração e também çom o meu 
partido, o PMDB, em ce_rt.Qs setores dos mais ex
pressivos, quero, Sr. Presidente, _em meu nome 
pessoa1 apenas, manifestando a minha maneira 
de pensar, patentear neste plenário absoluta con-
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fiança no Presidente José Samey, Presidente. da 
República e, ao mesmo tempo, integrante da 
agremiação a que pertenço. 

Tenho observado que José Samey tem sido 
um verdadeiro São Sebastião em relação a apo
dos e flechas que se crivam sobre __ $ua Excelência, 
como se fosse Sua Excelência o responsável úni~ 
co pela situação de aflição financeira em que se 
encontra este gi'ande povo~ 

Parece que determinadas áreas se.eS'queceram 
de que José Sarney encontrou este Pais nwna 
situação de defasagem, de _miséria,_ de pobreza 
e, sobretudo, de endividamento, quandO 100 bJ. 
lhões de dólares de dívida serviam para substituir 
aqueles 3 bilhões ·que outrora deram motivo à 
deposição de João Qoulart. 

Noto, da parte do Presidente, a m_aior boa vonta
de em_rela_ção_ªos seus correligionários, apoiando 
sempre, em todas as ocasiões, as reivindicações, 
principalmente daqueles que compunham a cha
mada Frente Liberal. E, no entanto, _observo que 
nada satisfaz, nada atende àquela ansiedade de 
um governo perfeito promanada de alguns seto
res políticos brasileiros. 

José Samey, pelo menos para o meu Estado. 
tem sido uni amigo, um q:>rdial companheiro, 
um Presidente equânime e justo, atendendo às 
reivindicações partidárias, observando aquilo que 
os parlamentares lhe solicitam. e decidindo com 
o acerto de verdadeiro juiz, a ~avaleiro daquele 
seu temperamento afável, sensato, wbano e pãR 
triota, tudo aquilo que lhe é conduzido e pedido. 

No entanto, Sr. Presidente~ chega_ o momento 
em que a paciência, até dos homens c~lmo_s,__ :ie 
esgota; chega o instante ern que, também, o Presi
dente tem o direito de.. _reclamar. J)~jrnpressão 
até que foi José Samey quem endivido~ o País, 
que deixou a nossa Pátria na situação ·em que 
se encontra. Há quanto tempo vêm os brasileiros 
amargando toda sorte de..vidssltudes~ a pobreza, 
dificu1dades, e será possível que esqueçamos que, 
dentro de um regime combalido, dentro de uma 
admjnistração entre.gue, por assim dizer, com os 
cofres raspados, esse Presidente, o seu "staff' 
fundamental, tudo tem feito para evitar que a si
tuação se agrave, que o Pais continue endividado, 
pedindo cada vez mais re~urSQS ~o exterior;. que 
esse povo pague, em face de uma aparente pras· 
peridade, ad futurum, na pobreza, na dificuldade 
e em toda sorte de problemas que o acometem? 

Por esta razão, Sr. Presidente, ainda sou da_que
les que dão _ _ao_P_resid~nte José Samey aquele 
crédito de c:onfiª-nça que merece o próprio movi
mento de redemocrati.tação_ deste País, o ·apoio 
que a democracia está a merecer ~ a solicitar 
de todos os patriotas que· não querem que se 
abata sobre esta Pátria a negra e torva época 
dos regimes ditatoriais que ensóm_brecem e tor
nam inexeqüíVel tudo aquilo que se refere às tet
vindicações populares de toda a .ooletividade bra
sileira. 

Tem os visto um José Samey liberal, consen
tindo greves, dando toda~ coQertur~ para reivindi
cações populares, auscultando, através do que 
lhe é permitido e do que lhe é posstvel, aqueles 
organismos que procuram encontrar uma soluR 
ção _harmoniosa e positiva para os problemas da 
nossa terra. No entanto~ observo que as investidas 
contt:a este Presidente têm_ $ido dernasjadamente 
afiadas, excessivamente contundentes, o que me 
faz parecer, de um ponto de vista de absoluta 
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isenção - até porque pessoalmente não tenho 
um cargo sequer no meu Estado que tenha sido 
por mim apontado ou por mim indicado - ter 
sido essa oposiÇão, no meti modo de entender, 
das ma!s injustas para com esse cidadão bra
sileiro. 

Por esta razão, Sr. Presidente, manifesto daqui 
a certe~--~ a esperança de que sobretudo a nossa 
agremiação, que é o glorioso PMDB, não venha 
a fazer jus àquilo que foi dito há dias pelo eminente 
Senador João Menezes, de que o PMDB é um 
partido fissurado, em que, de um lado, existe uma 
ala disposta a pulverizar o cidadão que está no 
poder e a sua administração, e, do outro, uma 
outra ala solidária e que apóia incondicionalmente 
ess.e Presidente. 

Não é, Sr. Presidente, tenbo. c:erte;za, jogo de 
interesses contrariados; não é; Sr. Presidente, te
nho convic_ção, nenhuma determinação de cará
ter ideológico comandando as atitudes de qual
quer grupo a não_ ser a ideologia patriótica, o 
desejo de fazer com que este Brasil prossigã na -
sua grande arrancada. O que é neCessário. Sr. 
~esic!ente, é que se observe o nosso País d~ntr.o 
de um enfoque mais otimista, pbrque a todo ins
tante, para todo lado, nós somente ouvimos o 
ressalto, somente observamos o elogio do que 
(ft'l.égatiVo, daquilo que é decadente. Mas, se ob
servarmos o Brasil dentro de um plano panorâ
mico, estaremos vendo que este País tem avan
çado, tem progredido, embora os macaréus, as 
o_!ld_as contrárias procurem fazer submergir a 
grân~e riau. 

&m dúvida alguma, Sr. Presidente, não é num 
·regime capita1iSta 'que se vai encontrai a s_oluÇ:ão 
definitiva para os problemas da grande massa 
trabalhadora, mas; acredito, dentro de um sistema 
'TI-te não seja tão radical no concernente ao exces-. 
so de ganhos de alguns, e à defasagem financeira 
da parte de outros. Açredilo _que, dentro de um 
sistema do que chamaria de legítimo socialismo 
democrático, che.garíamos a uma situação em 
_R~e uma J'?tria tão rica; tão opulenta, que tem 
nas suãs entranhas -e na sua superfícíe potencial 
económico e financeiro capaz de assombrar o 
mundo e de abastecer toda_ uma população mun
dial, não teria, Sr. Presidente, razão para prosse
gliír~em difiCUldades e materialmente sentlrido 
o sofrimento na epiderme do povo. · 

Marlifesto, pois, Sr._ ):'residente, a minha fé, a 
minha-cõnvicçã:o, o meU otímismo, a Certeza de 
que chegaremos lá. Iremos. evidentemente, por 
duros caminhos, encontrando, sem dúvida, a opo
sição e o cerco da parte daqueles países que, 
na vêrdade, estão interessados não na nossa 
êiriancij)ação, Mo liO desenvolvimento econômi· 
co deste País, mas na sua estagnação, no seU 
atraso. 

Acredito, Sr. Presidente, que a evasão de lucros, 
a remessa de lucros para o exterior, venha a ser 
c~rceada e moderada, mas que isso tudo venha 
a ser em termos de democracia, não em termOs 
áe ãtítuàes iinpensadas que possam acarretar pa
ra nçssa Pátria, para nosso Pais, uma situação 
realmente vexãt6ria, de aflição, de coação, de per
seguição e de medidas que venham realmente 
-a abalar ainda mais a situação em que nos encon
tramos. 
---Dentro de uma análise Perfunctória, dentro de 
-uma -ObServação feita, vamos dizer, a voi d'ol-
seau, porque não houve ópOifUnidade ainda .para 

mim - que estou, por assim dizer, recém_Rch_e_~ 
gado a este plenário e a esta Casa, em fase de 
organiZação -do meu gabinete e das minhas_ativi· 
dades pessoais de antigo político que exerce, des
ta vei, o seu quinto mandato- de fazer um estu· 
do mais aprofundado, porém de minha parte que
ro manifestar a minha certeza, a minha confiança, 
a minha convic_ç_ão de que José Samey, com o 
seu equil1brio, com a sua inteligência, com o seu 
sentido de patriotismo, ao lado de todos os com
panheiros do PMDB que lutam no sentido do pro
gl'eSSCf desta Pátria, há de encontrar a s:Oiução 
adequada para que o nosso povo seja feliz, e a 
nossa gente se volte cada vez maís para o sol 
que brilha no alto. -_ -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 

.. COMISSÃO ESPECIAL 

Criada através do Requerimento lt' 17, 
de 1987, destinada a examinar a questão 
da divida externa brasBeira e avallar as 
-razõ-es--que levaram o Governo a suspen
der o pagamento dos encargos flnancel
ros dela decorrentes, nos planos externo 
e interno. 

_2~ Reunião, realizada 
em 5 de maio de 1987 

As_ dezessete horas do dia cinco_ de m8iC) do 
_ano de mil novecentos e oitenta e sete, na sala 
de reun,iões da Comissão de Econqmia, Ala Sena
dor Nilo Coelho, reúne-se a Comissão Especial, 
criada_ através do Requerimento o:: _17, d~ _1987, 
destinada a examinar a questão da dívida externa 
brasileira e avaliar as razões q1,1e levaram .o Gover~ 

- no a suspender o pagamento dos enCargos finan
ceiros dela decorrentes, nos planos externo e in
terno, presentes os Srs. Senadores Fernando Hen
rique Cardoso, Relator, Virgílio Távora, Ronan Tito · 
e Carlos Chiarem. Abertos os trabalhos, o Sr. Sena~ 
dor Carlos Chiarelli, Presidente d<;1 Comissão, dis
pensa a leitura da ata da_ reunião anterior e, em 
seguida, é dada como aprovada. Logo após, a 
Presidência esclarece aos Srs. Senadores que a 
presente reunião é para transmitir e informar, 
além de estabelecer o roteiro de trabalho, Q crono
grama, as prioridades e a forma de atuação desta 
Comissão, assim como elucidar aos jornalistas 
presentes quaisquer questões. Com a palavra, o 
Sr. Relator, Senador Fernando Henrique Cardoso, 
Propõe urn 1-oteiro de trabalhO a fim de que o 
-mesmo seja discutido e aprovado pelos demais 
membros da CP!. Continuando, a palavra é conce
dida aos senhores jÕmalistas, que fiZeram algu
ffias·-iridagações e todas respoÍldldas pelos Srs. 
Presidente e Relator desta CP!. Finalmente; o Sr. 
Presidente da Comissão, Senador Carlos Chiarem, 
determina qUe as notas taquigráficas, tão logo 
traduztdas e revisadas, sejam pubUcadas, em ane
xo, à presente ata. Nada mais havei:J.dO a tratar, 
encerra-se a reunião e, para constar, eu, Haroldo 
Perieira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 
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Ai"'EXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA CO
MISSÃO ESPECIAL. 'VES7TNADA A EXAMI
NAR A QUESTAO DA-D[V/DA EXTERNA 
BRASILEIRA E AVALW? AS RA2ÓES QUE 
LEVA/iW1 O GOVERNO A SUSPEI'IDER O 
PAGAMEIYTO DOS ENQlRGOS FTNA/'ICE/
ROS DELA DECORRENTES, NOS PLANOS 
EXTERNO E /JYJEJIJ'fO'; REALIZADA EM 5 
DE M410 DE 1987. ROTEIRO DOS TRABA
UiOS DA CPI, QUE SE PUBUCA COM A 
DEVIDAAUTORIZAÇÃODOSR.l>RESIDEN
TE. 

Presidente: Senador Carlos Chiarem. 
Relator: Senador Ferrlarido HeririqUe Cardoso. 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ,-A idéia 
dessa nossa reunião informal e de traba1ho de 
quantos têm funções específicas - aqui temos 
o Vice-Presidente, o Relator e o Relator-A<Jjunto 
- é no sentido de que possamos transmitir e 
informar, questionar e esclarecer o roteiro de tra
balho, o cronograma, as prioridades e a forma 
de atuaç:ão desta Comissão. Porque na verdade, 
ainda que já se tenha feito reunião para eleição 
dos seus dirigentes, e wna visita de traba1ho ao 
Presidente da República, hoje vamos defmir o seu 
roteiro e começar com as sessões ordinárias_,já 
amanhã com a vinda do ex-Ministro Dilson FU
naro. 

Concedo a palavra ao nobre Relator, Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso, para que S. 
Ex' introduza o assunto e faça as considerações 
que julgar adequadas. 

O SR. REU\TOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- A nossa intenção, hoje, neste encontro com 
a imprensa, já que somente os m~{llbros da Mesa 
desta Subcomissão estão presentes, ou seja, os 
dirigentes executivos da Comissão, é s_in:lples-
mente mostrar qual o escopo mais organizado 
nesta Subcomissão o que, aliás, já foi anunciado 
por nós anteriormente e, também, como já disse 
o nobre Senador Carlos Chiarem, para dízer que 
amanhã é que começaremos efetivamente a tra
balhar e o Ministro Dilson Funaro será o primeiro 
a comparecer a esta Comissão. 

Todos irão receber u_r:n texto, na realidade são 
propostas de um roteiro de trabalho. Neste textq 
dividimos os objetivos gerais da Comissão, na 
verdade é a reafirmação das propostas que já 
foram feitas ao plenário e os objetivos imediatos. 

Vou ler os imediatos e acresceÍltar um_que peço 
que todos anotem. 

São os seguintes: 
Conhecer, analisar e avaliar as políticas e estra

tégias do Governo brasileiro, o desenvolvimento 
económico que originaram e levaram ao processo 
de acumulação do en_çljvJdamento externo, . em 
particular, no que se re{e_re aos aspectos de dis
pêndios real[zados para fms de expansão econó
mica e social. 

Acompanhar e apreciar a política e a estratégia 
de renegociação plurianual da dívida externa, tal 
como vem sendo adotada pelo Poder_ Executivo. 

Intercambiar informações com as Lideranças 
políticas, parlamentares e entidades representa
tivas da opinião pública nos países credores, as
sim como nos países devedores da América Lati
na com vistas a promover a melhor compreensão 
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mútua no complexo relacionamento credor-de
vedor. 

Assegurar c[ue o Poder Legislativo possa tam~ 
bém, através da Comissão Especial do Senado, 
levar sua influência e apoio essencia1 e constit.u
donal ao Poder Executivo no prossegldmento do 
processo de renegoci~ão Q.a çUvida. . 

Gostaria de acrescentar, aqu~ a Idéia de que 
vamos, também, analisar os mecanismos do co
mércio exterior. Porque não se pode imaginar que 
a análise da dívida seja feita independentemente 
daquilo que é o propósito numa política de desen
volvimento; que é o comércio exterior e uma parte 
dessa dívida está di_retamente ligada com esse 
mecanismo de comércio exterior. 

Para isso o nosso modo de trabalhar vai ser 
desde aqw1o que já foi anunciado, uma anâfise 
sistemática da dívida que pode ser considerada 
uma ve-rdadeira auditagem desta. Não hâ nenhu
ma reStrição nem da parte do Governo atual, nem 
da parte dos representantes do PDS, aqui presen
tes, através do SenadOrYifgílio Távora, e que _so
mos, em ·conjunto, os responsáveis por essa dívi
da. Nenhuma objeção a que seja feita uma audita
gem dela, ao contrário, é do nosso interesse fa
zê-la. 

Os S~hores_p~c:lem perguntar como será feito 
isso. Isso será feito através das informações que 
nos serãO prestadas pelo Banco central. O Banco 
Central dispõe, no setor da área externa, de funcio
nários que partiCipai-8In da formação dessa dívida 
e vamos trazer aqui esses funcionários. Nossa 
idéia_ não é simplesmente trazer a cada reunião 
pessoas para serem inquiridas. É mais do qu~ 
isso, vamos ter uma equipe de trabalho do Senado 
que va_i estar em cont~to _com a área do _!3anco 
Central levantando essa dívida. Não queremos 
transformar esta Comissão simplesmente_ no que 
se chama show off. Trazer aqui pessoas para 
fazerem o Seu depoimento e nós fazemos pergun
tas. Queremos tran.sformá-la efetivamente numa 
subcomissão que trabalhe em estreita comuni
cação e busçando çs canais de informação com 
o Poder Executivo, não para servir ao Poder Exe
cutivo, mas para servir ao Brasil, para trazer a 
inforniação de lá para cá. 

Neste aspecto não vamos deixar- de conside_rªr._ 
também, é óbvio as_ dimensões que eventualmen
te possam existir até mesmo de uso indevido dos 
mecanismos _de endividamento. Vamos trazer 
aqui, o rlobre Presidente Carlos Chiarem já suge
riu, as Cooperativas do Sul que entraram em ne
gociações com bancos estrangeiros, há dúvidas 
a respeito do valor dedar_.:tdo das dívidas que fo
ram contraídas, para verificar se nestas dívidas 
existem aspectos de ilegalidade e·de manipulação 
que não podem ser aceitos. 

.Mas_o objetivo nosso, portanto- vamos até 
esse ponto, mas o nosso objetivo é_ muito mais 
profundo - é de entender o mecanismo dessa 
dívida e não se pode entendê-lo se não entend~r
mos, ao mesmo tempo, as estratégias de desen
volvimento que estão envolvidas. A_ dívida Prasi
leira não se fez pura e simplesmente como um 
mecanismo financeiro; foi um mecanismo finan
ceiro acoplado ao mecanismo produtivo. Há ou
tros- países, estive recentemente numa reunião 
do chamado Diálogo lnteramericano e lá havia 
um -ex-Ministro da Fazenda da Argentina e um 
ex-Embaixador da Argentina, no Brasil, e ~guns 

n_ort~am_eri_c-ª-OQS _':=19 Çqngresso e pessoas liga
das ao sistema financeirO: 

No caso da Argentina, por exemplo, a dívida 
quase que se tomou independente do sistema 
produtivo, um mecanismo fmanceiro que n~o re-
sultou em projetas efetivos. Aqui não! A nos~a 
proposta é verifiçar até que ponto essa dívida foi 
realmente investida. Por que foi investida? Em 
que momento? Se é que houve~ deixou ess:a, dívida 
de ter um_ª_ çonexão direta corn a política de de
senvolvinlento? Quais as limitações da política 
de desenvolvimento em um País como o nosso? 
Daí a importância do comércio eXterior, de toda 
wn-a ãnális_e a respeito de como é neces~rio re
por equipainentos e como Isso se faz objetiva
mente. Até que ponto isso foi afetado por outros 
interesses. Quando, por que e se em um dado 
momento a dívida passou a ser a geradora da 
necessidade de novas àjvidas e não a política de 
desenvolvimento. Quando é que houve um des
colame_nto entre uma estratégia de crescimento 
e uma estratégia que passou a ser uma estratégia 
de especulação financeira, enfim, fazer uma aná
lise em profundidade d~~s mecanismos para 
que possamos entendê-los e também, agora no 
momento que estamos em renegociações da dívi
da, definir uma política. Não pode ser a política 
da dívida, tem que ser a política do crescimento 
do Brasil. Tem· que ser a PÇ>ií_tic:a do desenvol
vin"lento econômfcO erri que -a dívida é parte disso, 
seja como condição favorável, e em dado mo
mento o foi, pode torriar a ser, seja como obstá
cuJo,_ porque impede que a poupança realmente 
se fÕfme em função do interesse produtivo do 

-Brasil. A nOssa idéia é de analisa( a questão _da 
dívida nessa perspectiVa bastante -ãbrangente. 

.Mas _temos_ o propósito, que foi dito desde o 
iníCio-, está contemplado neste roteiro, direto de 
influenciar a negociação. Influenciar essa nego
ciação tanto no que diz respeito ao fato de que 
é atribuição noiTnal do Senado~ quem deve dar 
o aval e _o acorÍlpanhamento da política externa 
brasileira, como porque obviamen~ faz_emos par
te do sistema .de governo no Brasil, mas também 
porque temos a possibilidade de influenciar, em
bora limitadamente, ninguém aqui quer hipertro
fiar essa dimensão, mas temos a possibilidade 
de entrar em cantata e_ de :iE;mSib.ilizar os credores 
e -os outros Palses devedores para uma estratégia 
de: negociação da dí0da. Isso também está con· 
templado- de duas ou três maneiras. l,'rimeiro, é 
claro, informando o público interno brasileiro, daí 
a necessidade de uma permanente ligação com 
os meios de comunicação,_ c~m a in:tpr~nsa e 
com os n-ossos companheiros dos partidos políti· 
cos que têm qUe acompanhar o que está aconte
ç:endo. 

Mas temos ta-mbém a possibifidade, por um 
lado, de pedir que algumas personalidades liga· 
das ao processo. da negociaçào ·q,a dívkla_ no exte
riOr venham aqui, porque podemos pedir even
tualmente que venham a esta Subcomissão ou 
seja, porque, coniá sugeri, cjue possamos orga
nizar um seminário, um encontro de persona
lidades qUe tenham ligação com o problema da 
dívida tanto no mundo acadêmico como no mun
do financeiro diretarrÍente, banqueiros -e Outros, 
para que possamos discutir, aqui no Brasil, o-que 
está acontecendo hoje com a questão-da dívida, 
e digamos a_ssirn_ desprovindanizar o nosso deba
te, porque isso não é- uma queStão Só brasileira, 
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é uma questão mundial que está afetando a vários 
outros países e que afeta as cllance$ de desenvol
vimento futuro do Brcrsil. De que ·maneira os ou
tros países em desenvolvim~nto estão proceden
do? De que forma os outros países em desenVol
vimento estão eventualmente resolvendo o seu 
problema da dívida? E de que maneira es~o man
tendo investimentos e que tipo de investimentos? 

A dívida nos sufoca hoje, mas o que vai nos 
sufocar amanhã, se não formos capazes de tomar 
a decisão hoje, não é só a dívida, é não termos 
feito o que deveríamos ter feito para o Brasil cres
cer, na tecnologia, na abertura de novas áreas 
de investimento, na definição de estratégias de 
desenvolvimento_ que tomem em consideração 
a necessidade mais a médio prazo ou mais a 
longo prazo. 

Há vários países que estão endMdados, que 
estão tentando sair da sua situação, renegociando 
de uma maneira ou de outra e tomando decisõe.s 
de _investimento. Tahto -os países que parecem 
estar distantes, mas hoje tudo é muito próximo, 
que são os países asiáticos, na linguagem das 
Nações Unidas chamam~se os nic~news indus
triales countries, os países de industrialização 
rec.ente. Nessa corrida, em um dado momento, 
tínhamos uma vantagem nítida e hoje Já -não sei 
se mantemos a mesma vantagem. O Brasil há 
1 O anos certamente era o Pais que apontava entre 
os nlc, como o que mais teria G.apacidade _de 
entrar no rol dos países industrializados. Hoje as 
coisas não são tão claras assim, existem outros 
nics que estão tomando de.dsões de investimenM 
tos e conseguiram uma forma de refinanciamento 
que permitiram a eles salrem do buraco. 

:é: visível, hoje, que existe uma emergência de 
um outro pólo financeiro no mun4o, que ê o Ja~ 
pão. E as conseqüências disso são multo grandes 
para todos os pafses que estão sob a influência 
da órbita japonesa diretamente, e para os países 
que não estando nessa influência ~ta podem 
ter algum tipo de relacionamento com o Japão. 
Eritão, queremos dar a questão da dívida, sempre 
ligada ao problema fundamental que ê o do cres
cimento, uma visão mais ampla e a nossa Subco-
missão está disposta a organizar um seminário 
para que essas questões sejam aqui debatidas. 

Há um outro-mecanismo que aqui está apenas 
enunciado, mas que podemos e queremos _utili
zar, que é o do cantata ç:lire_t:o com ~ instituiçõe~ 
credoras e com os parlamentos dos países credo
res, tanto o Banco Mundial, como o Fundo.Mon~-. 
tário Internacional, como o agmco lnteramericano 
de Desenvolvimento. É possível, é conveniente 
que o Parlamento brasileiro, entre em contacto 
com eles para saber o que estão fazendo, para 
dizer o que pensamos e para defender uma estraM 
tégia de renegociação que permita ao Brasil mcm~ 
ter as suas metas de crescimento dE: médio prazo, 
isso aqui também está considerado. 

Então são estes, basicamente, os Itens que ve
remos depois, mas especificamente, quais são 
esses itens, como vamos enfrentá~ los- achamos 
que o prazo de 90 dias é muito exíguo. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR RElATOR (FeiTüindo Henrique Cardoso) 
-Pois não. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA - Na primeira fase 
do programa de trabalho proposto, o item 5 res~ 
pond.e àquela nossa tese. 

Exame dos mecanis;mos do comérCio exterior 
brasileiro -e as linlitações· dele decorrentes. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
-Vamos uniformizarjsso. 

O SR VIRGÍliO TÁVORA- Exame dos mecaM 
nísmos do comércio exterior brasíleiro, e !imitaM 
çõe? dele ·decorrentes. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- Perfeito, está incorp<:~rado. 

O SR. VIRGfi.IO TÁVORA- Só para ficar coe
rente. 

Ó SR. RELATOR (Fefnando Henrique Cardoso) 
-Então com essa sistemática vamos pedir mais 
prazos e que esta Comissão .. sem ser uma CPl, · 
tenha mecanismos mais imp-ositivos para que 
possamos, efetivamente, cumprir as nossas tare-
fas. 

O Presidente Carlos Chiarem está tomando as 
disposições necessári<:~s para que possamos dotar 
esta COmissão dos instrumentos legais que per~ 
mitam uma investigação mais adequada. 

Creio que com isso1 Sr. P~sidente Carlps Chia
relli, dei um panorama geral que poderá ser visto 
com mais detalhes no texto. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -Feita 
esta exp-o-sição objetiva e abrangente, estamos -à 
disposição ·para responder às indagações que 
acharem convenientes. 

b SR: JORNAUSTA- EJn 1 ~84. tive a oportu· 
nidade de acompanhar a CPI da Dívida Externa 
na Câma~::a, que era presidida pelo Deputado AlenM 
car Furtado, e ):inha como ReJator o Deputado 
Herbert Levy. Durante essa época discutiu~ se mui~ 
to~ ho_uv:e um<;~ preocupação investigativa muito 
acentuada; com rela:Çao a um aspecto que não 
chegou a ficar inteiramente elucidado, que dizia 
respeito ao rec.ebim_entQ ilegal de comissões na 
contratação da dívida extemak que conseqüen~ 
temente ficaram embutidas na dívida. isso não 
chegoU a bom _iermo, a· correlação de forças, o 
pacto de poder era outro e apesar de ter havido 
um golpe branco contra o.D~p~do Herbert Levy 
na décima _hora da formaUzação do relatório, isso 
enfraqueceu a CPi _no _s~u t(abalho final, e muita 
coisa ficou pendente apesar de evidências dr~ 
cunStanc.iais ml:Uto fortes qlle foram trazidas atra
VéS dos d_epoimentos. 

Gostaria de saber se, por exemplo, esse aspecto 
s"erá abordado. Quando o Senador Fernando 
Henrique Cardoso diz que personalidades do exte
rior ligadas à área financeira serão convidadas, 
se uma personalidade- pelo menos uma pessoa 
que foi peça central dos episódios naquela época 
-o entâciex:di{etordoRevi Comercial de France, 
o Sr. Jacques Laroisier, se ele seria convocado, 
chamado, ouvido de alguma forma, se o __ depol~ 
mento de S. S'_ seria- tomado? 

crSR. RElATOR (Femándà li#nriqÚe CardoSO) 
-Não hâ nenhuma dificuldade em faz.ê~lo. Uma 
vez-estan.do algum de nQs fora dãqui ou chamá-lo 
até aqui, desde que haja recursos para isso, não 
há nenhuma dificuldade. A Subcomissão tem um 
escopo muito.amplo. Da minha porte nada a opor. 

O SR. JÓRNAUSTA __;, Se o Constituinte me 
permite esse ci!{áter investigativo que foge as li~ 
nhas, vamos dizer da Subcomissão, que reahnen~ 
te estão voltadas para o futuro, por tudo que en~ 
tendi- mas, esSe caráter investigativo do passa~ 
do, ainda que em carâter sübsidiárlo; Será circuns
tancial ou uma _norma geral de procedimento? 

O sR: R~TOR {Fernando Henrique Cardoso) 
...._Uma norma geral. 

O SR PRESIDE{'ITF; (Carlos Chiar~lli)-jõntão 
a impressão da que foi enfatizado pelo Consti~ 
tuinte Fernando Henrique Car:doso que a Cernis~ 
são te_m um compromisso histórico e original no 
seu próprio documento de formulação, nos ter~ 
mos em que foi aprovado pelo Senado de fazer 
uma averiguação, uma avaliação e uma audita~ 
gem da constituição da dMda. Quem, quando, 
onde, por que, como, para quem? etc. 

Na medida em que vamos verificar tudo o que 
aconteceu, o que não for lícito e_ regular haverá 
de aparecer e de ter o caminho necessário. 

:é: por isso que se está tomando essa medida 
um pouco peculiar de buscar da Presidênda, da 
Mesa Diretora, se for o caso do Plenário essa 
delegação de competência para transformar a 
Subcomissão Espe'cial em CPI. De maneira que 
possamos ter todos os poderes, inclusive os pode
res de investigação, ainda que não sejamos CPI. 

Inclusive tem outra pessoa que não foi lem
brada e gostaríamos de ouvir que é o Dr. Toni 
Ciuebaler. 

O SR. JORNAUSTA- Sr. Presidente, eu pode
ria fazer uma observação rápida? 

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Pois 
não. 

O SR. JORNAUSTA - Gostaria de lembrar 
que naquela outra Comissão a que aludi há 
poucos momentos, foi trazido por terceiros, o de~ 
poimento de um exMEmbaixador da Su(sa no Bra~ 
sil, em que ele dizia, com a sua autoridade de 
funcionário diplomático, que na medida em que 
O- governo brasileiro, portanto, uma ação de Go
verno à Governo, s~ interessass_e pelo levan~~ 
menta de enventuais con4!s secretas, isso seria 
po_ssíyel em face da _legislação Suíça_. 

Pergunto se a Comissão eStaria disposta a re~ 
mexer nessas coisas delicadas do passado. Como 
jornalista ·e como cidadão, acompanho isso, fala
se muito eín-cidadão nessa êpoca de Constituinte, 
é uma coisa realmente fascinante. 

OSR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso} 
- A primeira medida nossa foi a de entrarmos 
em contato com quem trabalhou na comissão 
anterior da Câmara, que é uma fonte de informa
ção muito_ grande e trazer para análise, o que 
já foi levantado. Tudo que pennita alguma clareza 
nessa direção será aproveitado. 

O-SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -Acho 
que poderíamos dizer, que não vamos deixar que 
a Subcomissão seja só de investigação, mas não 
deixareffic:iS "dé fazer nada que corresponda a mais 
ffinpla elucidação no campo da investigação. Se 
essas contas secretas são acessíveis, mediante 
uma me'dida governamental por nós estimulada, 
e se podem trazer uma informação, vamos tomar 
essa medida. 56 acho que estamos, realmente, 
podendo ter algumas dificuldades em responder, 
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porque estamos tentando dar, e acho que até 
este tipo de debate, aqui, com a imprensa é menos 
uma entrevista e mais uma coleta de SUfleStões 
a esta Comissão, a dimensão que o problema 
tem e um significado que O rói de conclusões, 
sobretudo na lavra do nosso ilustre Relator, deverá 
ter como um indicativo a nível político para o 
País, uma proposta de crescimento, etc. um pou
co mais do que ficar no "feijão com arroz". 

OSR VIRGÍUOTÁVORA-EmnomedoPDS, 
fiZ ver ao Presidente da Subcomissão e ao Senhor 
Presidente da República, quando lá estivemos, o 
absoluto empenho que esta agremiação partidá
ria tem, que seja vasculhada toda _a ação dos 
governos passados, deste setor, e que tudo que 
depender do apoio do PDS para elu<::idação dos 
fatos seja feito. 

Ao mesmo tempo, naquela ocasiã_o, frisamos 
esse aditivo que, cavalheirescamente, o Relator 
fez inserir no seu trabalho, isto é, todo mundo 
fala em comércio externo do Brasil, em criação 
de dfvída externa, em moratória, e muito pouca 
gente sabe como se desenvolve ess~ comércio 
externo, os mecanismos necessários, as limita· 
ções dele decorrentes; fazemos, também, questão 
de que fique absolutamente transparente para a 
sociedade brasileira como- se realiza esse comér
cio externo, o verdadeiro engessamento que, às 
vezes, sucede às nossas importações e exporta
ções, as maneiras e modos de vencer tais limita
ções e os reflexos dessas limitações na própria 
negociação doa dívida externa. 

Falando isso, acho que respondi a todas as 
dúvidas que percutiam em sua cabeça, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Çnjorelli) - 56 
para esclarecer: V. Ex""' vão receber um texto que 
é um documento de trabalho, a relação de nomes 
aí citados é meramente indicativa, não quer dizer 
que serão apenas esses, ou, talvez, nem todos 
esses. 

Amanhã, às 16 horas, ouViremos õ sr. Di1son 
Funaro, que- dará sua visão sobre o probleffia 
da divida externa. 

O SR. JORNAUSTA :-Q4eria usar da palavra 
por um instante, par:a destacar uma parte que 
acho muito importante. -

O Senador Virgíliq_ Távora falou sobr~ a quéstão 
de tomar transparente- talvez seja um dos esco
pos a que se prende esta Comissão Espec:ial, um 
dos obj~tívos a serem atingidos, não só para nós, 
mas para toda a popu1ação brasileira, que, em 
última instância, é quem vai pagar essa dívida; 
conhecer não só para conhecer, mas para tomar 
conhecido. 

Existe a possibilidade--de a Subcomis_são entrar 
em cantata com os membros da Delegação do 
FMI? 

O SR RELATOR (Femand9 Henrique Cardoso) 
- Nós somos Constituintes, esta é uma Comis
são do Senado da República,_ e eles são funcio
nários que estão aqui de mane_ira muito provisória 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiatelli)- A idéia 
é, exatamente, falarmos com_ as pessoas a quem 
eles vão transmitir as informações que estão co
lhendo. Falariamos e manteríamos wn contato, 
está nessa listagem, com a_ direção do FMI, por
que, senão, cada vez que viesse uni funcionário, 
teríamos que estar de plantão para conversar com 
ele. Talvez ele também não tenha poderes de falar, 
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mas fa1aríamos com o FMI, com o Banco MLDldial 
e com o Clube de Paris. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- E convém falarmos com os japoneses, não 
é? 

O SR. PRESIDENTE (Çarlos Cniarelli) - E há 
a idéia de um contato, também, com os principais 
bancos credores, com a não obrigatoriedade exe
cutiva de nossa posição de membros do Legis
lativo; não estaríamos negociando tarifas, objeti
v":rnente, nem juros, podemos conversar com 
eles num outro enfoque. 

A SRA JORNALISTA- V. Ex" vão vasculhar 
o pí!!ssado e ao fazer isso vão encontrar uma série 
de irregularidades. Verificado c-orno a mafor parte 
da dívida foi contraída quando o P<ús deve_ admi
nistrar ... 

O SR. VIRGfUO TÁVORA- Minha cara, o veto 
do Presidente do PMDB a um dos seus governá
dores m8is prestigiados, aliás, meu adversário pO'
Iítico, não colocou o PMDB em sobressalto senão 
por muito pouco tempo. A mesma coisa: quem 
eréi bJ]pa for pego, respon"Sâvel e de maior idade ... 
Disse bem claro, em nome do meu Partido, qual 
a posição que a Direção do mesmo adotava, 
face a~ Comissão, tanto que o Secretário-Geral 
do Partido veio p<ira ã Comissão. Quem não deve 
não teme. 

- O SR JORNALJSTA - Gm dos objetivos da 
ComiSS.[o, dada a uma primeira estratégia, neste 
momento atual com a vinda do Ministro e_ do 
novo Presidente do Banco Central já se esboça 
uma tentativa de aproximação. O novo MinistrO 
anuncio1,1. que vai fazer um programa que tenha 
a ver cbm a põsição anterior do FMI. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- Em primeiro lugar, não posso aceitar suas 
observações, porque não correspondem, pelo 
menos ao que entendi, do discurso do Ministro; 
S. Ex_!>_disse out(a coisa. · 

S. EX' disse que está preocupado com a inflação 
que está, hoje, em I 6% ao mês, e qualquer Mínis
tro da Fazenda tem que se preocupar com ela. 

Agora, diSse S. Br que quer a.tingTr a meta 
histórica de _çrescimehlo que é de 7%, _e acredita 
que, nas condições atuais, não será possível atin
gi-la neste ano. Foi isSo o cj_ue disse e nada abso{u
tam·ente além disso. Falou em c::oisas que são 
do conhecimento de todos, reais. A questão do 
FMI é outra. A repulsa que em todos nós sempre 
produziu a política do FMI é pai-que implica o 
não-crescimento como a dieta fundamental para 

restabelecer a saúde económica. É o não-cres-
Ciihentci ecOriõmico. Não foi o que dissf! o Mi
iiístio~-- ·-

·"Em segundo lugar, a política do FMI implica 
cortes mui~ drá$ticos_. que recaem sobre os sa
lários, basicaiT!ente, e sobre o gasto público. Tam
bém não foi isSo que disse o Ministro. 

Por isso, nã6 vejo que exista essa política de 
aproximação com o Fundo Monetário. S. Ex' pode 
ter dito que estaria disposto a ouvir o Fundo Mone-
tário, QU _qualquer coisa nesse sentido. -. -

··a SRl'RESIDENTE (Carlos Chiarelli)- Não. 
Are oUvi uma resposta a uma pergunta objetiva 
sobre o FMI. Salvo se ouvi maL entendi S. Ex
dizer que não teria nenhuni.a dificu1dade em dialo-
9ar-COm o FMI, que me parec:e até uma questão 

de urbanidade, mas que não está animado a se
guir a dieta do FML Tanto é que defende o prin
cfpio do crescbnento, crescimento limitado à ca
pacidade do nosso investimento, mas crescimen
to, que é o_sub_stantivo do projeto. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- E defesa do salário. · 

É claro que S. EX está percebendo - todos 
estamos percebendo - que existe um desequi
bbrio dos preços relativos, no Brasil, e que a de
manda agregada cresceu muito. Nessas c;9ndj~ 
Ções, é preciso partir para uma polític~ de reali
nhamento -de preços e segurar a demanda agre
gada, o que me parece_que não_é umª_ questão 
nem de opção. Quando éJ exportação está vario;m
do de 150 a 200 milhões de dólares por mês, 
este é um sin~l mais do que amª_relo de __ gue 
a1guma medida tem que ser tõrriádã, pots, caso 
contrário, não podemos ser coerentes com a nos
sa posição de uma política de renegociação da 
divida com soberania. Se não tivermos rec:ursos, 
reservas, não temos como fazer. S. Ex' ten ue 
tomar" medidas para aumentar a e,;:port.ação. 

O SR PRESIDENTE (CarlosChiarelli)-0 pró
prio Ministro anterior estava preocupado com is
so, em atingir um teta. 

·o-sR. REU\TOR {Fernando Hendque Cardoso) 
-0 Ministro Dilson FuOaro, que estará aqui ama
nhã, estava preocupado em manter o nível de 
8 bilhões de dólares, no fim do ano, como saldo. 
Qualquer pessoa que esteja gerindo a economia 
de urn país na situação do Brasi1 se preocupa 
em ter saldos na ba(anç:a comercial. O Ministro 
Bresser Pereira -também se preoCupa· com isso 
e tomou medidas para acelerar isso. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cniar~lli) - Só 
para completar, com relação não às respostas, 
mas para uma informação, tenho a dizer que, 
ontem- e creio que nem o Senador Fernando 
Henrique Cardoso nem o Senador Virgílio Távora 
quiseram laevantar a questão - tínhamos acer~ 
tado que, tendo ern vista o.f&to~_áii: __ que re<:ém 
tomou posse o Ministro, e de que ainda não termi
nou de tomar posse o Pr~sidente do Banco Ceil
tral, já que a cerimônia ainda está acontecendo, 
a nossa idéia é _de que, como devem ter ou podem 
ter informações preliminares valiosas, mas ainda 
preliminares, estávamos pensando em, talvez na 
próxirria semana, dando pelo menos 1!) dias de 
exercido a um, e ao outro, pelo menos 5 dias, 
ter um encontro informal com ambos, para que 
isso viesse contribuir até para as questões que 
vamos fazer a outros e para o próprio roteiro de 
que o Relator está tratando. 

Então, devemos ter, antes de ouvi-los ~(rui, den
tro· de dois ou três meSes, quanâo já houver co
branças a fazer, material a apresentar, respostas 
a serem dadas, um cantata d.e infonnação preli
minar com essaS duas aut6i1dades, porque se 
trataria de armazenar dados e de saber das inten
ções no momento, o que trac;:l.uziriamos para o 
opinião pública. É apenas para não fazermos uma 
reunião formcl., logo de saída, para a qual eles 
nos pediriam para esperar um pouco. 

O SR. JORNAUSTA - Senador, tenho uma 
pergunta. Reportando um poUCo ao que disse, 
o Ministro anunciou um objetivo de crescimento 
de 3,5% neste ano. Segundo a Professora. Maria 
da Conceição Tavares, s6 a agricultura garante 
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esse crescimento, o que significaria ou recessão 
ou um crescimento da ár_ea utbaM em tomo de 
zero. Isso seria tudo o que ·o PMDB ~tem conde
nado, em termos -de recessão ela áte!'l urbana. 

Daí vem a pergunta e ·a inquietação da profes
sora no sentido de se não está havendo uma 
mudança nesse relacionamento com a divida ex
tema ir ao FMI. que dizer, aceitar algumas das 
recomenda~s dos nossos credores, sem assu
mi-las formalmente, claramente, mas, na prática 
executando-as. 

Esse objetivo significa uma certa recessão, -qtJer 
dizer, um problema de desaceleração violento do 
crescimento, a nivel industrial, por exemplo. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- Não quero me antedpar às medidas que o 
Ministro vai tomar. Não sei quais são. Só posso 
reafirmar o que disse S. Ext ou seja, nas càndições 
atuais, dá para crescer de 3 a3,5%, sendo a médio 
prazo o objetivo de 6 a -7%, que é a taxa hist6nC:a. 
Para crescer é preciso ter poupança O cresci
mento não é algo que se faça por decreto; é pre
ciso ter poupança. E é preciso tomar as riledJd~s 
para restabelecer essa poupança. Para crescer na 
média histórica, essa poupam~ tem que ser supe
rior a 20%. Evidentemente, se formos co.nçQrd~r 
com a transferência de boa parte das poupanças 
para o exterior, vamos piorar e não crescer. Quan
do diz que vai crescer 6f7%, com realismo, tem-se 
que olhar qual a taxa de poupanç~ e tem-se que 
tomar medidas que permitam essa poupança, 
que permitam o investimento. · 

Não concordaria com_ Yma política que não 
fosse uma polltica de manutenção da taxa de 
crescimento. Conheço suficientemente as idéias 
do Ministro Bresser Pereil:él para saber que S. EX' 
também partilha deste ponto de vista. No entanto, 
é preciso que tenhamos umaanál.ise realista da 
situação, do que se pode fazer num dado mo
mento, para poder chegar lá. Não adianta fazer 
declarações que não tenham como ,serem alcan
çadas. Quero ver que medidas vai tomar. Por en
quanto, só tomou uma,· aç que eu saiba, ql!e 
foi a da taxa de câmbio. E acho que tinha que 
tomá-la, porque temos que manter a ~portação. 
Caso contrário, n_ãQ_ temos _nenhuma possibilida
de de manter qualquer polftica de defesa dos nos
sos interesses, na renegociação da dí0da. 

Não quero ir além_ disso. porque S. Ex' não 
fez nada alêm disso. 

OSR.JORNAUSTA-Q..leria pegar neste pon· 
to do aumento das exportações. Acho que deve 
ser um compromisso nacional, neste momento. 
Para manter a independêt_:l-cia na negociação da 
divida externa, precisamos de um mínimo de re
serva. Mas tQrnbém para o crescimento interno 
precisamos de um m&limo cambial, para que pos
samos importar componentes que se agregam 
ao produto final, sem os quais não temos condi~ 
ção de fazer um aumento da produção interna, 

De maneira que, por todas as razões, por uma 
questão de soberania na renegociação da dívida, 
para o aumento do desenvolvimento . inte!J10, é 
importante termos reservas cambiais. E,- no mo
mento, temos que aumentá-la porque, se pegar
mos a inflação do mês de fevereiro do ano passa
do, quando começou o Plano Cruzado~ até hoje, 
veremos a desvalorização do cruzado, há ainda 
uma defasagem em tomo de 15%. 
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Os negócioS que- foram entab~ad0s no exte
rior, e que grandes exportadores brasileiros a du
ras penas vêm conquistando, aqui e ali, num mer
cado e outro, estão com difiçyldades em assumir 
e em cumprir esses compromissos. Acho que 
temos que, neste momento, criar condições, a 
fim de que esses empresários continuem dentro 
desse mercado, por todas as razões que disse: 
aumentar as reservas cambiais, e não só para 
a soberania na negociação da divida externa, mas 
também para o desenvolvimento interno dos 
componentes de que precisamos para a nossa 
indústria. 

O SR. VIRGfUO TÁVORA- Foi colocado esse 
item, a nosso pedido, dO exame, da transparência 
do nosso comércio externo, e clélslimitaç:ões que 

- possuímos, que sentimos possuídos, quando pra
ticamos, foi justamente para que não pairasse 
dúvida e ficássemos apenas discutindo quase que 
o sexo dos arijos. Sem o excesso, sem o superávit, 
importação, contra exportação, não podemos 
nem pagar a conta de selViç:o, fora a rendição 
incondicionaJ que tivéssemos aos credores para 
termos esses fmanciamentos nesse rolamento da 
dívida, etc. É a razão por que a Oposição fez 
questão absoluta que este item fosse colocado. 
Em lugar de estarmos discutindo só com con
ceitos opinativos, discutirfamos à base de fatos. 

EXportamos, por exemplo, no ano melhor, 27 
bilhões de dólares contra wna importação de 14 
milhões de dólares. O que fot e como foi feito? 
Como foi financiado? Qual a parte que foi em 

--divisas? QUal a parte que foi em moeda convênio? 
E assim sucessivamente e as limitações que esses 
diferentes modos de negociar nos dão porque 
quando falamos em reservas externas de tanto, 
queremossaber se realmente as reservas estão 
disponíveis no momento, podem ser reservas de 

.; crédito. Tenho, mas não posso nelas mexer, como 
muita gente tem crédito conosco e- não pode me
xer. Desculpe a observação. 

O SFt JORNAUSTA -:- V. Ex' sabe hoje quais 
sãO as resetvas líquidas cambiais do Brasil? Ou 
pretende saber isto? 

DePois que o Presidente <munctou, fomos infor
mados de que já caiu para 1 ,5, 1 ,8. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- A in· 
formação que a Comissão obteve, foi aquela na 
ocasião do cantata mantido com o Presidente 
José Sarney. Esse foi o momento em Que tivemos 
o dado como <:olegiado. Se alguém tem ·outra 
informação-de outra natureza por cantata pessoal, 
a nossa informação é daquele dia obtido junto 
ao Presidente da República. E já foi réVeJ&ç!__~Tnclu
sive. (InaUdível.) 

(Fora do Mkrofone) 
Em primeiro lugar, acho que ela não é presidida 

pelo Ministro Guerreiro, é presidida pelo Ministro 
da Fazenda. O Ministro da Fazenda de então saiu,. 
mas é o Ministro da Fazenda quem preside, seja 
quem fOr o Ministro da Fazenda. _ 

Agora, a nossa idéia é ter uma reunião, um 
encontro de trabalho c_om essa Comissão, não 
ouVir a ou b, o Ministro Guerreiro, (jtie é uma 
f!:gura-~,8s mais respeitáveis o~ __ C?utr_o integrant_~, 
fazer uma reurUão âa nossa Coinissão com a Co
missão de Assessoramento da Negociação do 
Executív6~--cUJaS- finalidades, espaços, atribuições, 
competênciaS e dependêntias são completamen
te di(erent_es-da n'?ss.a._ Porque ela se cirCunscreve 

à hierarquia do Poder Executivo, é ó_rgão de apoio 
às gestOes e a_tividades dos negociadores da dívi
da que_ são os membros do Poder Executivo. 

O SR. RElATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
-Esta Coi'riissão ouvirá o MJni$f!q Bresser Pew 
reira ou o Sr.._ ex-Ministro Sarciiva GL[efieirO? -

O SR. PRESIDENlE (Carlos Chiarelli)- ORe-
latOr Poderá dizer, mas acho que o Ministro_ da 
Fazenda nós o ouviremos individualmente. De
pois fàremos uma reunião com a Comissão glo
balmente composta. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Caidoso) 
- I:: isto_ mesmo. Na verdade conversam-~ com 
o MinistrO Funaro a respeito disso e S. EX' disse 
que o secretário Executivo da Comissão eStava 
a noSSa_ disposição para ajudar no trabalho, para 
apoio. Conversei com o Ministro Bresser_ Pereira, 
no mesmo dia em que S. Ex" foi nOmeado, a 
respeito da nos~ Comissão, e S, Ex,1', _evidente- . 
mente, tem a mesma atitude que o ex-Ministro 
Funaro. Não recordei a S. EX' a ne<:e$idade de 
um contato com a Comissão negociadora porque 
não me ocorreu naquele momento, mas, certa
mente a resposta de S. Ex- será igual à do ex-Mi~ 
nistro Dilson Funaro. A Comissão ·está aí-para 
nos ajudar. 

OSR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -Uma 
pergunta, que inclusive foi formulada, só paf!:~: 
lembrar, já que o Senador Fernando .Henrique 
Cardoso _lembra que esta Comtssão. es~4 _gj_spo
nível para nos oferecer infra-estrutura, apoio e 
informaçôes, é que eStá sendo u1timado~ pare
ce-me que está saindo por estes dias o livro s_obre 
a dívida, que está sendo coordenado .. , 

O SR. RELATOR {remando Henrique Cardoso) 
-O livro Brânco da Dívida. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) =· ... 
rriOnfãdo, feito pelo atua1 GovernO' que é também 
uma montagem de todo o período de constituição 
dessa díVida e da forma que foi f~ita. O Presiçlente 
José Samey, por ocasião daquela reunião, daque
le contato, nos informou que eSte liYro está sendo 
ultimado, estaria pronto no prazo de 15 oU -20 
dias, não me lembro, e que nos entregaria imediaw 
tamente para uso ... 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- Ou seja, a a_uditagem será muito facilitada. 
Temós um ponto de partida, complementar, se 
houver algo ... 

O SR. V!RGÍUO TÁVORA- E ai se vê es pon·· 
tos, .as dúvidas, ... 

O sR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
--Vamos, partindo daí, havendo dúvid@, vamos 
em frente. 

A SRA. JORNAUSTA .:_ Sobre _a Constituinte, 
. o traba1ho desta Comissão pode levar alguma 
·proposta de mudans:a no pagamento da dívida? 

OSR RELATOR (Fernando.Henrique Cardpso) 
- EventuaJment_e. Não sei se a Constitujnte_deva 
entrar na dívida, alguma sugestão_.que possa ocor· 
rer aqui, evidentemente, somos Cq)lstituintes, 
transmitiremos à Constituinte. -

. O SR. PRESIDENT_I:: (Carlos Chiarelli) - Até 
porque nesta cOmissão, pelo jeito, vamos ultra
passar os limites da época de propositura. 

Nada mais havendo a tratar, declaro ence_rrada 
a reunião. 
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3• reunião, realizada 

em 6 de maio de 1987. 

As dezessete horas do dia seis de maio de mil 
novecentos e oítent8 e sete, na Sala de ReuniÕes 
da Comissão de Economia~ pfesentes oS srs:-se
nadores Alulzio Bezerra, Leolpoldo Peres, Ray
mundo üra, Ronéll Tito, Fernando Henrique Car
doso, Odacir SoMes, Leite Chaves, Teotónio VIlela 
Filho, Carlos Chiarem, Ivan Bonato, Virgílio Távora 
e Jamil Haddad, além dos Srs. Deputados Jessé 
Freire e Brandão Mçnteiro, reúne~se a Comissão 
Especial destinada a examinar a questão da Dívida 
Externa brasi1eira e avaliar as razões que levaram 
o governo a suspender o pagamento dos encar
gos financeiros dela decorrentes, nos planos ex
temo e interno. Havendo número regimental, o 
Sr. Presidente, Senador Carlos Chiarem, comunica 
aos demais membros da Comissão o recebimen
to do Oficio da üderança do PMDB do Senadp 
Federal, indicando o Sr. Senador Aluízio Bezerra 
para integrar a Comissão como merilbro titular, 
em substituição ao Sr. Senaâor José lgnácio Fer
reira. Prosseguindo, é dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, em seguida, é dada como 
aprovada. Logo após: o Sr. Presidente convida 
o Dr. Dilson Funaro, ex-Ministro da Fazenda, para 
tomar assento à Mesa. Com_ a palavra, o Dr. Dílson 
FUriaro faz exposição .sobre a dívida_ externa brasi
leira, afirmando que o problema envolve uma dis
Cl.ISSâo_ têcnica, porém, essencialmente política. 
tia fase interpelatória usam da palavra os Srs. 
Senadores Fernando Henrique Cardoso, Relator, 
Carlos Chiarelli, Leite Chaves_,. Severo Gomes, 
Leopoldo Peres, Jamil Haddad, Ronan Tito, Virgí
lio Távora, Aluízio Bezerra e Ivan Bonato. A seguir, 
de acordo com o que preceitua o art. 128, do 
Regimento Interno do Senado.Federal, a reuf)ião 
é transformada em caráter secreto. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-:set_a reunião e, para 
constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes. Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá 
à publicação juntamente com o apanhamento ta
quigráfico. 

ANEXO A ATA DA 3• REUNIÃO DA CQ. 
MISSÃO ESPECIAL, "'DES17NADAA EXAMI
NAR A QUESTÃO DA DiVIDA EXTERNA 
BRASILEIRA E AVALW? AS RAZÕES OOE 
LEVARAM O GOVERNO A WSPENDER O 
PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEJ
ROSDEI.ADECORRENTES, NOS PLANOS 
EXTERNO E INTERNO'; REALIZADA EM 6 
DE M'\10 DE 1987. A FIM DE OOV/R O DE
POIMENTO DO SENHOR DfLsON FUNA· 
RO. EX-MINIS7RO DE ESTADO DA FAZEN
DA, OOE SE PCJBUCA COM A DEVIDA AU
TOR/Z'\9{0 DO SENHOR PRESIDEIYTE. 

Presidente: Senador Carlos Chiarem 
Relator: Senador Fernando H. Cardoso 
(íntegra do apanhamerlro- taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) - Haven
do número regimetal, declaro abertos os traba
lhos da reunião desta Comissão Especial-da Dívi
daExtema. 

Antes do depoimento que aqui prestará o esti
mado ex-Ministro da Fazenda, Dr. Dílson Funaro, 
que abre com sua fala os trabalhos efetivos desta. 
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Comissão, comunfcamos.a V. ~o recebimento 
de oficio da Uderanç_a do PMDB no Senado Fede
ral, subscrito pelo Senador Fernando Henrique 
Cardoso, incluindo o Seoador_Al_l,lizi_q Bezerra, c:o
mo Membro Titular da Comissão, em substituição 
ao Senador J~é- Ignác:Io Ferreira. 

Está dispensada a leitura da Ata da reunião 
--ªnt~Iior desta Comissão, salvo requerimento de 
-algum dos Membros, posto qUe se_ trata de ata 
de, reunião ordinária de escolha dos Membros 
dirigentes da Casa. Cõnsulto V. ~ se querem 
ouvir a leitura da a,ta. (Pausa) 

Dispensada a leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiare!li) ...,... sau
dando, efusivamente, os integrantes da Comissão, 
Srs. Senadores aqui presentes, e trazendo wna 
palavra de apreço pessoal, desta Casa e desta 
Comissão, à figura idónea, digna e patriota do 
ilustre Dr. Dilson Funaro, tenho a honra de conce
âer-lhe a palavra para que faça a manisfestaç:ão 
e a exposição que entender adequada, a respeito 
do terna que motiva a Constituição e os trabalhos 
desta Comissão: _a problemática da dívida ext~ma 
brasileira. 

O SR. DÍLSON FUNARO -Sr. Senador Carlos 
Chiarelli, Presidente_da Comissão; Srs. Senadores; 
minhas senho~::as e meus senhores: 

Queria, inicialmente, agradecer e cumprimen
tar o Senado por ter __ criado esta Comissão, que 

-certamente dará suporte às negoc:íações sobre 
a ãlvida externa brasileira. 

A discussão da dívida externa envolve uma dis
- Cussão técnica, mas ela é essencialmente política. 
Neste _um ano e oito meses, a discussão baseou

. se profundamente na postura da Nação brasileira. 
· No início das negociações, uma semana ou 

dez dias após ter assumido o Ministério da Fazen
da, fiz uma visita ao Fundo Monetário, às autori
dades americanas e, posteriomente, às autorida
des européias .. 

A posição do Fundo Monetário Internacional 
continuava a ser a. de dÍSo:;:u_tir ~ antigos ao;n:dos 
stand-by que lá existiam em relação aos países 
devedores. É importante deixar registrado, nesta 

. Comissão,_ que a postura do governo brasileiro, 
naquele instante, foi a de discutir os motivos pelos 
~ais os países achavam que o Brasil precisava 
de um programa de ajustamento. Desde o início 
da negociação, a posição brasileira foi no sentido 
de demonstrar a todos os .chefes d.e naç~s. aos 
Ministros da áJ:ea económica _de cacta Naç!!o e 
às principaiS instituições intemadonais, de que 
-o BrasH não era um País isolado que necessitava 
de ajustes, princfpalmente sob os cuidados do 

:_Fundo Monetário Internacional, mas era um País 
que tinha vivido uma crise interní)ciorial em 
1980/82, sendo que a responsabilidade dessa cri
se pertencia mais aos países credores do que 
ãOs devedores. A partir de 1982, com a subida 
dos Juros, em 1980/BL -e a crise internacional 

. de. refinanciamento em 1982, esses países credo
res haviam colocado todas as nações d~dor~s 
num único lugar comum, exigindo ajustes insu
portáveis, porque se ajustava um programa exter
no que des~ustava completamente as economias 
Internamente neste País. 

Assim,_ aconteceu com o Brasil enl 82, 83, 84, 
até o início. da Nova República, tendo tido fndices 
..de crescim-ento negativos em alguns desses anos. 
Houve anos, como ell) 1984, principalmente, em 
que chegou a transferir 6.3% do PIB brasileiro, 

q~er dizer, três vezes mais do que a Alemanha 
~ de transferir ap65 ter Perdido a guerra. 

Para continuar -o crescimento, o brasil pôde 
transferir, no máximo, entre 2 e 2,5%. Dissemos 
isso no infcio do govemQ e continuamos confir
mando até hoje. Todos os cálculos nos levam 
-à ·conclusão de que somente uma transferência 
inferior a 2,5% pode pennitir o crescimento brasi
leiro. Qualquer tr.ansferência maior do que es~ 
exig~ um crescimento marginal da poupança bra
sileira de, pratk:amente, 50%, para poder manter 
os investimentos e continuar permitindo que o 
Brasil cresça num rúvel compatível, como cresceu 
nas últimas três d_écadas, que foi de cerc_a çle 
7% por ano. 

Conforme. coloquei no início, a questão não 
era, portanto, um Problema de ajustamento. Uma 
Nação que, naquele instante, estava com o ter<::ei_
ro superávit do mundo, de longe, que era de 12 
bilhões de dólares, sendo que o quartO superávlt 
do mundo era o do Canadá, com 6,5% bilhões, 
ainda poderia discutir com os credores para que 
não tivessem uma posição de pagamentos como 
tivemos nos últimos ~nos, e sirn. uma posição 
de refinançjameQto réU:gáyel, _uma diminuiç?Jo do 
_custo ,sobre a dívida e, mais aind<!!, de garantir 
o crescimento brasileiro.- Tenho semPre dito e 
disc.utido .como posição de Governo que era e 
como posição dos Partidos: o Brasil não_negocia 
o seu desenvolvimento. Não temos o direito de 
exigir da população brasileira superávits que re
presentem fome. 

Durante os primeiros seis _a oitos meses, fol 
como se o Brasil estivesse conversando com um.Q 
parede de concr_flto. Toda,_s_ as n<.'!çóes .conh~Mun 
e discutiam o problema brasileiro, mas só tinham 
uma receita: "Volte ao Fundo Monetário Interna
cional e resolva com ele_ o problema". 

Após muitos cantatas <::om os Governos, come-
çamos a abrir uma nova etapa no processo de 
negociação. Isoladamente, em cada país, essa 
etapa representava um esforço de compreensão 
com uma visão de Estado um pouco diferente, 
cpm os Estados Unidos, por exemplo; discuti vá
rias vezes com o Governo americano. Era muito 
iinporl:a"irte que, após o primeiro mandato do Pre
sidente Reagan, que conseguiu através das taxas 
de jUI'Ç)S altas, provocar um desalinhamento, uma 
dificuldade profUnda nos países devedores, seu 
segundo _mandato registrasse uma visã9 interna
cional que permitisse dar às n_ações devedoras 
uma compensação e, _mais do que isso, um trata
mento justo que modificasse a relação entre paí
ses ricos e pobres. 

Com a França- tivemo:; um entendimento 
maior. O governo francês, certamente com uma 
visão sempre pioneira e em defesa de um movi
mento" maior que unisse nações ricas e pobres, 
começou a ter uma c:ompreensão um pouco me
lhor. A Alemanha, tambêm; ltá1ia, sem dúvida. E 
assim, pafs por país, cnmeçamos a levar não ape

-nas uma negociação política, mas uma-visão con
junta, universal, que permitisse aos países não 
ficarem-divididos entre ricos e pobres e ao mundo 
encontrar uma solução para a crise internadonal 
-completamente diferente da que havia sido colo
cada até aquele instante. 

Mais do que Issoi""foi ·muito fácil, no irúcio da 
crise, estabelecerem-se regr~ para que as Na-
ções ficassem_ enquadradas dentro de um pro
cesso de ajustamento internacional. Após alguns 
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meses, abriram-se algumas portas no sentido de 
uma compreensão maior e. também, de um dese
jo de Estado de propiciar ao mundo uma condi
ção um pouco melhor. 

Caminhamos para a primeira negociação, em 
janeiro de 1986, entre os bancos _e õ Brasil. Es~á
vamos negociando com os Srs. banqueiros a dívi
da de 1985 e 1986. Foi numa sexta-feira, sendo 
que, até a quinta-feira, o BancO Central havia tido 
cantata com os banqueiros internacionais. Esta
va-se caminhando rnats ou menos para a rolagem 
de toda a divida de curto prazo e também a da 
dívida de longo prazo em 1985-86. 

Na sexta-feira, então, os banqueiros se encon
traram muma comissão __ d_e b~ncos, junto com 
o Presidente do Banco Centra1, e disseram que 
não podiam negociar, porque exigiam do Brasil 
um acordo com o Fundo Monetário Internacional 
para obter a_ rolagem de su~ dívidas. Durante 
4 horas, ficou a delegação brasileira numa sa1a, 
a delegação dos banqueiros em outra e eu nego
ciando com a1gumas autoridades intemacionais 
por telefone, aqui no Brasil, para que o acordo 
saísse. _ _ 

O Brasil não mudou um milímetro da sua linha. 
Naquele dia, se houvesse necessidade, tertamos 
mantido nossa posição até o fim. 

Após 4 horas, os banqueiros aceitaram que o 
Brasil não fiZesse acordo com o Fundo Monetária 
Internacional e a negociação prosseguiu e assim 
fizemos a negociação naquele dia. 

Posteriormente a ess_e episódio, continuamos 
conversando com os Governos e mostrando a 
necessidade imperiosa de que abrissem outros 
caminhos. CoJoc:amos, em todos os discursos do 
Fundo Monetário Intemacfonal, que o Brasil res
peitava a entidade internacional, como fórum de 
discussão, mas que não se sujeitava a manter 
um contrato stand-by 01,1 arrangement sur
veyor, os dois contratos que o Fundo Monetário 
normalmente tem com países que necessitam 
de ajustes. 

Muitas vezes, interpretou-se que o Brasil estava 
rompendo com o Fundo Monetário Internacional, 
o que nunca aconteceu. O que não aceitávamos 
eram os programas de ajustes do Fundo; é cqm· 
pletamente diferente. 

Durante esse período, nas reuniões com o Fun
do Monetário lntemadonal, de abril e setembro, 
a postura brasileira sempre foi no sentido de pro
curar uma negociação com os países credores 
diferente dos ajustes soHcitados por esses_ mes
mos países. 

Eii1 1985/86, existiit pendente o Oube de Paris, 
onde estão todas as dívidas dos Exembanks, dos 
bancos oficiais de cada nação~ cOmeçamos ~ 
preparar, então, a negociação com esse Oube. 
Em meados de 1986, aChamos que dava para 
começar a pagar juros ao Oube de Paris. Naquele 
momento, ainda estávamos com um syperávit 
mensal alto, de cerca de um bilhão de dólares. 
A programação do superávit deveria cair para 500 
a 600 rriilhões - rea1mente, ela caiu abrupta
mente a 100 milhões de dólares num determi
nado mês, depois de outubro, uma crise particular
que contarei daqui a pouco. 

Encaminhamos com os Governos, então, uma 
negociação para o Clube de Paris, sem o ac-ordo 
stand-by ou arrangement surveyor do Fundo 
Monetário. 

A partir de julho do ano passado, tivemos reu
niões no Oube de Paris, onde propusemos o reiní

--cto _do pagamento de alguns juros, não do princi
pal, e como a resposta foi um Pouco ambígua, 
achamos que era importante, naquele momento, 
iniciar um pagamento, e o fizemos da seguinte 
forma: tornamos _o acordo de mais longo prazo 
que o Oube d.e Paris ho\31via feito - por acaso, 
tinha sido com a Argentina; nas mesmas condi
ções desse acordo começamos a creditar aos 
14 países credores exatamente igual ao aé:Ordo 
que haviam feito com a Argentina. 

Depositamos alguns meses, e ficou patente que 
nenhl..!ma nação deixou de receber o que o Brasil 
estava pagando. Antes desse episódio, durante 
4 ou 5 meses, quando falávamos com o ClUbe 
de Paris, eles sempre nos perguntavam se tínha
mos acordo com o Fundo Monetário. Se não hou
vesse acordo, eles não poderiam receber. -

Com esSa póstura do Governo brasileiro, ficou 
claro que o Brasil estava iniciando o pagamento 
dejuros, sem um acordo formal, entretanto <!!stá
vamos preparando o caminho para negociarmos, 
então, com o Clube de Paris. Em novembro do 
ano passado, iniciamos essa negociação, onde 

. foi capitalizada a dívida de 85, 86 e metade de 
87, em tomo de 4 bilhões e 600 milhões de dóla
res, com três anos de carência e três de paga
mentos. A condição seria que, no segundo semes
tre de 87, voltássemos a P.agar parte do principal 
e parte dos juros, se não houvesse um outro en
tendimento com o Oube de Paris. 

O acordo de 85 e: 66 estava fÕmado,_o de 87 
seria firmado no segundo semestre, se houvess~ 
uma avaliação positiva das instituições interna
cionais, como foi feito em novembro do ano pas~ 

-- sado, quando o Fundo deu uma carta ao Qube 
de Paris, dizendo que a economia brasileira estava 

· indo bem. Nessa avaliação _do Fundo, c:&-se real
mente o que os téçnic:os acham e sem nenhum 
monitoramento do Fundo Monetário sobre a eco
nomia brasüeira. 

A ·carta que recebemos do Oube de Paris, no 
último item, no dia 18 de dezembro do ano passa
do, fala muito -claramente que haveria uma nego
ciação em janeiro, mas, mais do que isso, que 
a esse respeito olhariam um sumário sobre as 
condusões que seriam dadas pelo Fundo Mon
tário Internacional, através do att, 4 9 

- Este a"rtigo é aquele segundo o ·qual todos os 
países, membros do Fundo, recebem uma mis
são por ano, em que é feita uma avaliação da 
economia e os técnicos do Fundo ficam com 
essa avaliação. Assim, tanto os países credores 
como· os devedores, sendo membros do Fundo, 

__ recebem essa missão, através do art 4'~ 

No final da carta, dizem, com muita clareza, 
que: "também podemos confirmar para V. 
Ex..s, que áCoric)usão desse acordo, através 
desse repagamento ou refinanciamento des
ses atrasos acumulados, até o final de 1986, 
terá um impacto muito positivo e uma nor
malização imediata, o que vai permitir, com 
o seu país, a abertura normal das agências 
governamentais, etc." 

Portanto, na carta do dia 18 de dezembro, não 
só o Brasil encaminhava a negociação_ ao Cube 
de Paris, que acabou sendo realizada em janeiro 
de 1987, firmada e assinada em janeiro de 1987, 
c;omo.tambérn colocava que já era condiçáo sufi-
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ciente para receber ·os financiamentos interna
cionais através das agências oficiais de cada na
ção. 

O qUê -eimportante na discUssão da dívida ex
tema é que, posteriormente à negociação feita 
com as nações, principalmente o Clube de P_aris, 
e o Brasil tendo uma queda do superávit nos 
últimos meses, precisávamos ligar, com rriuita 
dareza, o crescírilento brasileiro e a necessidade 
de refinanciamento. 

O Brasil, de _a.cordo com todas as colocações 
externas, tendo um superávit que não predsava 
ser de 12, podia ser de 7 ou 8, continuava a 
ser o 39 superávit do mundo, depois do Japão 
e da Alemanha. Mais do que isso: toda a disc!JSSào 
sobre o déficit interno brasileiro J~ó serve para 
um resultado. I:: evidente que queremos um déficit 
baixo, toda nação deseja isso, emRora nem todas 
consigam: basta ver que o déficit brasileiro, neste 
ano, foi menor que o d_éficít am~ricano. 

Mas, na realidade, a negociação toda para ter 
um déficit baixo significa menos investimentos 
internos, menos sustentação de um cresc;imento 
e, maís do que isso, sempre um poder de compra 
menor, para que se tenha mais excedentes, para 
se ter mai_s oportunidade de pagar o serviço da 
dívida externa. 

Portanto, todas as discussões sobre o mesmo 
tema ficam iguais ao Bolero de Ravel, porque 
o tema não muda, é urna discussão profunda, 
com variações sobre o tema, mas efe continua 
sendo sempre o mesmo tema. 

É uma questão de crescimento versus a remes
sa -de dividendos e as transferências. 

Na questão brasileira, como o Brasil, nos últi
mos anos, pagou e transferiu um montante de 
re<::ursos incapaz de ser mantido, o quadro brasi
leiro é muito fácil de ser examin~dq: 4 anos de 
recessão, o crescimento de _1984 e 1985 se fez 
através de capacidade ociosa, quase sem transfe
rência tecnológica e sem investimentos novos. 
Os investimentos que aconteceram em 1984 e 
1985 foram muito pequenos; os investimentos 
entrangeiros, paupérrimos, como em 1986 tam
bém, e qs investimentos nacionais, com fl reto
mada de 1986, permitiu, outra vez, que chegas
sem a cerca de 20% do brasileiro. 

Se isso estava ocorrendo no Bi-asil, é evídente 
que estávamos constituindo uma nação que esta
va se distanciando da tecnologia moderrna, de 
uma modernização necessária para um pafs que 
deve ser competitivo no mercado internacional 
e que, cada vez mais, teria a sua capacidade de 
competição, através de incentivos para exporta
ção ou desvalorização da moeda. E o Brasil pre
cisa se modernizar, ter uma es~tura ~bsoluta
mente modema, tecnicamente rri.odemá, para po
der ter uma competitividade internacional, sem 
cada vez mais acelerarmos o processo inflacio-
nário interno. -

É evidente que en1 1986 e 1987, nesse começo 
de 1987, os investimentos mudar.am de faixa, 
principalmente em 1986, que permitiu um maior 
investimento e fez com que o Brasil acelerasse, 
também, uma transferência de tecnologia. Sem 
Isso, o BrÇJ.sil.tomar-se-ia um País velho em _pouco 
tempo, porque 5_anos de defasagem teCnológica, 
em um mundo profundamente dinâmico, como 
é o mundo de hoje, afasta qualquer naç~o de 
uma competitividade importante no cenário_inter· 
nacional. 
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Portanto, mais um motivo para discussão com 
a questão do endividamento externo e um refinan
ciamento. 

Quanto ao refmcmciamento, partlmos para al
guns pontos absolutamente darqs. 

Primeiro, o custo da_ dívida: até hoje, ele tinha 
sido negociado com as outras nações sempre 
no montante da divida daquele ano; dificilmente 
se negociava o estoque da dívida e isso é uma 
operação stand by que tem que ser feita, reali
zada neste ano, neste momento, e é um dos intui
tos quando paramos, então, a remessa de juros, 
por que em um dos pontos de negociação, que 
ficou muito claro na mesa de negociação, é que 
o Brasil não deseja negociar a dívida de 1987, 
mas sim, o estoque da dívida, 

Para o estoque da dívida, a resposta era sempre 
de que só s_e negociaria se existisse um acordo 
com uma entidade internacional que permitisse 
garantir o futuro da economia brasileira, o que, 
em nenhum momento, foi aceito pelo Governo 
brasileiro. 

Tem os uma assinatura com os bancos, do fmal 
do ano passado, em que qualquer negociação 
deste ano é retroativa a 1• de janeiro de 1987, 
tanto os spreads, como sobre o total da cliv:ida. 
Portanto, esse processo de negociação, agora, 
pennite-nos, a qualquer momento em que chega
mos a uma conclusão com os Srs. banqueiros, 
que seja retroativa a 19 de janeiro de l987. Portem
to, temos tempo no processo de negociação. 

Segundo ponto: acho que alguns mitos foram 
derrubados. Cansamos de ver, internamente, no 
Brasil, a discussão de que a suspensão imediata
mente traria um problema com relação às dívidas 
de curto prazo. 

Já se passaram 60 dias da suspensão de paga
mentos e, para não dizer que não tivemos nenhum 
caso, tivemos um pequeno, de 3 milhões de dóla
res, num banco muito pequeno, que foi contar- ~ 
nado, o que significa que, durante muito tempo, 
nós ouvíamos falar das retaliações, e que, real
mente, nós, Governo, nunca acreditamos, porque 
existem outros processos de negociação que nos 
levam a resultados multo melhores do que a reta
liação. 

Outro mito que deixou de existir, durante esse 
processo é que as regras feitas em 1982; por 
ocasião da crise internacional, tinha que ser man
tidas. 

do o custo sobre o estoque da dívida dá uma 
dife~en~a de 1 bilhã_o de dólares por ano. 

Nós pedíamos 4 bilhões de dólares, sendo 1 
para o custo e 3 bilhões.de dólares para o refman
ciamento. Çe.rtarneote, uro_seria a mais do Banco 
Mundial e dois viriam dos banqueiros privados, 
entre dois e dois e meio, e haveria agências oficiais 
de crédito que, pela carta do Clube de Paris, deve
fiqm ~omeçar a financiar o Brasil de novo. 

Portanto, o processo de refinanciamento é ab
solutamente lógico, razoável, e permite que oBra
sil, realmente,_ se reençontr_e com ~eu cres~Ímen" 
to. 

Clm pon~_ a salientar em todo esse_ processo 
de negociação é que o aceno de- que existia um 
mercado voluntário- e durante_ um ano o_Brasil 
tentou voltar a esse mercado voluntário ...:..... é" ape
n$1~ !JrTl açeno para, cada vez mais, prorrogar deci
sões definitiva_s_ que as naçÕes t~m que tomar. 

As decisões definitivas são tomadas quando 
os dois lados olham com mu_ita_dareza o proble-_ 
ma que e:5tá sobre_ a_IJ]esa, o qual é de uma 
crise de 1982 que, até hoje, procurou ser ignorada 
pelos países credores, d~ixando como se fosse 
uma grande crise de países devedores, mais_ de 
70 nações, em que todas elas recebiam o mesmo 
tipo de monitoramento, contrário a sua economia: 
·~exporte mais e faça pagamentos à altura das 
necessidades de servtr ao seu débito externo". 

O Brasil também é credor no Clube de Paris 
e de outras naçõ_es: nenhuma nação ~stá p3fJ?ndo 
ao Brasil,_ Portanto, a crise é muito maior do que 

__ apenas uma crise d~ ajustes internos de algumas 
naçõ.e_s_. 

Por isso, a posição brasileira não deve s_er mu
. 9?1da.. é u~ posição de Ç_iscussão do seu cresci
mento versus o pagamento da dívida, uma dívida 
que deve_ ser honra_da, como sempre, pois o Brasil 
não é .um país de calote, ao contrário, é um país 
sé.rio e ·que hc;mra seus compromissos, mas honra 
dentro_ de d,eterminadqs princípios que não atra-
palhem o crescimento da Nação brasileira. 

Fizemos urn plano de 4 _anos, porque o Brasil 
não é um país, também, que deveria voltar a viver 
os idos de _1_982, de empréstimos-pontes e finanM 

_ciame_nto~ d~ curto prazo. 

O Brasil é uma Nação que não está discutindo 
lá fora um empréstimo; está discutindo o futuro 
dos brasileiros. A Nação brasileira não foi lá fora 
negociar com _as entidades, com os governos, 
com as entidades internacionais e com os pró
prios banqueiros privados, como apenas uma em
presa que precisa de um e.rêdito- é uma Nação 
que está discutindo o futuro,_ o seu desenvolvi
mento;- a modernização, e se_ o proc__esso indu_strial 
do mundo, vai ser mantido ou vai ser escravizado 

A posição brasileira sempre foi multo clara so
bre isso: as regras feitas no momento da crisE:. 
internacional serviram para conviver com ela no 
primeiro instante, mas não servem para as nações 
saírem da crise. Eu não posso imaginar que os 
governantes das nações ricas desejam eternizar 
uma crise financeira internacional, ___ nos próximos anos: é Isso que está em jogo. 

Portanto, no diálogo entre as nações- o Brasil 
e as outras nações- foi sempre colocado o mun
do de amanhã, que não pode permitir que exista 
o isolamento cada vez maior. Então, na discussão 
também com parte deste mundo, que é o sistema 
financeiro, principalmente os banqueiros priva
dos, eles sabem perfeitamente bem que há uma 
profunda necessidade. de refmanciamento, por
que nenhuma nação pode, durante um tempo 
longo. sacrificar o crescimento para servir a uma 
dívida externa. 

A proposta brasileira ia, também, além dos cus
tos que essa diferenciação em negociação de to-

A discussão brasileira, hoje, é sobre o futuro 
de uma nação, o qual passa por um refmancia" 
menta absolutamente· lógico dentro do sistema 
internacional. 

~ -

A parada de pagamento de- jUros foi em wn 
momento em que o Brasil precisava defender as 
suas reservas; durante _algum tempo, no Brasil, 
ela teve uma comunicação que não foi a mais 
correta. 

A divulgação não-era de um país ·quebrado, 
como- alguns procuravam· mostrar. O Brasil, ao 
contrário, interrompia o pagamento-de remessas 
quando tinha cerca de quase 4 bilhões_de dólares, 
qUe, hoje, quando sair do governo, -deve estar 
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em 3 bilhões e 400 rn_ilbQes_,_ou algo parecido, 
porque é absolutamente indispensável para uma 
nação que interrompe o pagamento de juros aos 
bancos comerciais manter uma reserva, para po
der pagar as suas importações e sustentar o seu 
desenvolvimento. _ 

No mês de março, aPesar de termos tido um 
superávit r3?oavebnente pequeno, mesmo assim, 
a.s importações brasileiras da iivre iniciativa fogl!ll 
maiores do que as de_ março do ano passado, 
o que pode permitir manter o crescimento do 
Brasil. 

Em abril tivemos, ·em contratos de câmbio, que 
é_ o que realmente mostra o fluxo de caixa que 
tem a Nação, mais de 1 bilhão de cf61ares de 
supe-rávit. Çompramos, no Banco Central; mais 
câmbio do que vendemos, em cerca de 1 bilhão 
de dólares, o que, tirando o petróleo, que são 
400 milhões de dólares, sobraram 600 milhões 
de dólares, que deram para fazer face_ aos outros 
compromlssos e aumentar um pouco a reserva •. 
que, no mês de março, havia ca[do para cerca 
de 3 bilhões e 200 milhões, principalmente por 
causa da greve dos portos e da bancária. 

Portanto, ()_caminho de Sustentação de reservas 
e o. caminho da negociação estão abertos.. desde 
que a Nação brasileira continue com a postura 
de discutir esse problema serri o medo atávico 
de se subordinar a alguns monitoramentos que, 
certamente, não beneficiam o noSso Brasil. 

Então, Sr. PreSidente, nesse início, para poder 
receber e responder às perguntas dos Srs. Sena
dores, quero insistir no que disse no primeiro mo
mento e- que disse no discurso, quando saí, na 
posse do Ministro Bresser Pereira: defender os 
princípios soberanos e um mundO iTtelhOr, -procu
rãi encontrar um momento em ·que as nações 
possam, efetivamente, contribuir para um mundo 
in.3is justo, -defendendo os princípios de cresci
mento de uma naç-ãO e discutindo os refinancia
mentos intemãcionais. Isto não significa arrogân
Cia; significa um dever de urria _ _nação que deve 
discutir os problemas sem as molduras que sem
pre fpram colocadas, como sendo um problema 
apenas dos paíseS devedoreS~ 

A crise internacional é muito maior que os paí
ses devedores; é uma_ crise que une todas as na
ções e a sua resposta somente- acontecerá no 
momento em que os países ricos e os países 
devedores- puderem encontrar um caminho co
mum, como já vem acontecendo nos úl_timos me
ses, porque, na reunião do Fundo Monetário, que 
tivemos em abn1, houve uma tarde em que, pela 
primeira vez, respondendo também a uma pro
posta brasileira e de outros países, em que a reu
nião dos países do grupo dos 7 ricos deveria dis· 
cutir o problema do débito com a_s_nações deve
doras e não sozinhos, nós, a Argentina e a Índia 
pudemos~ durante 4 horas, discutir com os Minis
tros de Economia dos países ricos a posição de 
cada setor e cada argumento que era colocctdo 
sobre a mesa para a questã_o _dos paises deve
dores. - -

Tenho certeza de que foi uma reunião extrema
mente positiva, porque em todos os discursos 
feitos na reunião do Fundo, no dia seguinte, e 
mesmo durante aquela reunião, as nações desen
volvidas sQ falavam que a saída da crise era através 
do crescirilento dos países devedores - comple
tamente diferente dos discursos pronunciados pe
las mesmas Pessoas há J ou 2 anos. 
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Portanto, houve um espaço aberto, que tem que 
ser sustentado, e cumprimento esta Comissão, 
Sr. Presidente, porque tendo certeza de que ela 
poderá ter um entendimento político com as ou· 
tras nações, uma vez que soment_e através do 
entendimento político que mostre a _grandeza, a 
grandeza de visão de Estado~ é que as nações 
poderão se reencontr.:)r e encontrar um lugar co
mum mais justo, que permita, realmente, não 
existir uma guerra entre as nações, mas um mun
do mais justo. 

Quero, novamente, cumprimentar eSta Comis
são pelo Traba1ho que ela vai executar, desejar 
que ela, realmente, tenha os resultad_QS que nós 
desejamos. de manter a posição brasileira sempre 
numa discussão profunda, mantendo a soberania 
e o crescimento brasilelro e me colocar à dispcr 
sição dos Senhores para qualquer informação 
que possa por acaso ser útil. Mujto obrigado. 

O SR. PRESJDENTE (Carlos Chiarelli) - Agra
decendo, preliminarmente a m~i[~ta_ção do Dr. 
Dilson Funaro, nós passamos, nos termos da lista 
de oradores, consultando, preliminarmente o Sr. 
Relator, se gostaria de ser o primeiro a interpelá-lo 
ou se fiCatl<i para a interpelação conclusiva. 

O SR. RELATOR (Femado Henrique Cardoso) 
- Vou fazer aJgumas interpelações agora. Em 
primeiro lugar, quero congratular-me com o Dr. 
Dilson FUnaro, não só pela exposição que fez, 
como sempre muito fLrrne, muito segura, como 
pelo fato de ter acedido, prontamente, ao convite 
desta Comissão, mostrando, assim, que todos nós 
estamos interessados na continuidad~. de uma 
política de negociação da dívida externa que te
nha, como centro fundamental, a questão dos 
interesses do nosso País, do nosso povo. E V. 
EX', Dr. Dilson Funaro, acabou de reafirmar aqu~ 
em linhas gerais, aquilo que foi a essência da 
sua proposta para a renegociaçãa da divida. 

Disse-nos V. Ex', mais uma ve:z;, 'que é preciso 
ter em mente que nessa.renegociação, a questão 
fundamental é de nós mant~rmos o B~il como 
economia em expansão, que garanta condições 
para os investimentos necessários que tomem 
essa economia competitiva e que isso só será 
a1cançado se tivermos um_a postura d~ firmeza 
e de clareza com relação às quais são os objetivos 
que estão em jogo nas negociações com os ban· 
queiros. 

Eu gostaria, nessa direção, e depois de ter ouvi
do o que disse V • ..EJI;•, quanto ao fato _de _que 
os discursos pronunciados por alguns dos res-
ponsáveis pelas organizações intemacíonafs mu
daram de assunto, o que é verdade, ao tentarem 
eles, agora, sublinhar que, pelo menos nas pala
vras, há necessidade de que os países devedores 
mantenham uma politica de crescimento, eu queR 
ria saber, na avaliação de V. Ex". s_~ a_esse disc;urso 
se seguiu algum gesto concreto que nos levasse 
a crer que , efetivamente~_ há um caminho de 
renegociação, mantida essa perspectiva de cresci
mento das nossas economias, ou simplesmente 
ê uma retórica nova? 

O SR. D[LSON FUNARO - Essa colocação 
é importantíssima, porque, sempre após esses 
discursos na discussão, nas reuniões do Fundo, 
eu colocava exatamente um problema muito pa· 
recido. Não adianta discutirmos a retórica do cres-
cimento, porque o cresdrnento se faz com fman
ciamentos e precisa ficar muito claro o papel do 
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refinanciamento ihtemadóri.al. São quatro fontes 
em que, nonnalmente, os países podem obter 
fJ_nançíànlehtoS: Os primeiros deles são os bancos 
ofidais,_~EXembanks, os bancos de importação, 
os bancos ofi<::i~is _de c;:ada nação. O segundo, 
evidente, sãO-aS iilSffiuições internacionais; o Ban
co Mundial, o Banco Jnter.americano do Desenvol
yimento e o Fundo Monetária" Internacional. O 
Sãõ.cá Mundial, certamente, deu um passo extre
mamente positivo. Ariossã diSCUs_?ão com o Ban
~co Mundial, inclusive na missão (Jue nós atende
mc:>S_Oos iJftlrilOS dias de Ciovemo, Preparava para 
o ano flScal do Banco Mundial, que é junho(j-ulhO, 
cer(:a de 1 bilhão e 70() milhões de dólaresr e 
nós, certamente;- atingiríamos os 2 bilhões e meto 
de dólares que pretendíamos, pois discutíamos 
também um projeto financeiro com o Banco Mun
dial, 500 rri.ilhões de dólares, para que desse su
porte, dessa arrumação dos bancos estaduais que 
estão Sendo (eifas_ no Bras_il e, Certamente, conse
guiria mos os dois e meio para um financiamento 
e um desembolso no próximo ano, nos próximos 
doze meses. Portanto, o Banco Mundial estava 
dando um passo firme nessa direção. O primeiro 
plano sobre refmanciamento foi fetto pelo Plano_ 
Baker em setembro de 1985, e o Plano Baker 
pretendia que, durante três anos, existisse um refiM 
Oinerdais de 20 bilhÇes de dólares e~ 9 bilhões 
de dólares do Banco Mundial, das entidades inter

- nac:-ionais ãe cfédiio. 

Realmente, na prática, o Plano Baker não foi 
bem executado, porque houve por parte dos banM 
queiras uma dificuldade grande no refinancia
mento. Os refinanciamehtq_s só saíram quando 
foram forçados, através de acordos, que_ demo
raram muito para serem firmados com os bancos 
comerciais. Mas a segunda fonte, como disse, 

_ eram as instituições internacionais, e a terceira 
fonte, como vimos, são· os bancos comerciais. 
E nós viinóS em- 1986, o que é que aconteceu 
com os pãíSes vizinhos, onde aguardaram dez 
mes_es Pãra conseguirem fechar os seus acordos, 
e .somente tiveram êxito no momento em que 
o Brasil parou, ·porque af, -51riÇfoi Uma cól'rida 
parã fecharem os acordos com as outras nações. 
Aliás, eu quero deixar claro, aqui, uma posição 
do Gove:mo brasileiro. Em nenhum momento, 
como fOi citado, tenho a impressão de que por 
fontes de Jgr~ que um dos pontos importantes 
para o Brasil é que os outros paíse_~ também se
guissem o caminho bra_sileif(),_ Isto não é verdade. 
a·aoVemo_ brasileiro, em todos ós momentos, 
procurou fac:ilitar a negociação mexicana e a ar
gentina. Eu, pessoalmente, na mexicana, tive urna 
posição de procurar ajudar o fechamento do acor
do mexicano e, ao cont,rário_, sempre achamos 
que a melhor coisa que podia acontecer era que 
todas as nações fechassem os acordos, para que 
o Brasil, depois, pudesse discuti~:, sozinho, o pro
blema brasileiro. Portanto, essa notícia de que 
esperávamos que outras nações seguissem o ca
minho brasileiro nunca aconteceu e exatamente, 
a posição inversa, foi de ajudarmos para que as 
nações fechass_em o mais rapidamente, para serM 
mos um caso Isolado, -porque, isto sim, poderia 
pefrilitir uma negociação melhor para o Brasil. 

E .i quarta fonte de financiamento são os inves
timentos estrangeiros que financiam parte da ba
lanço de pagamentos. Portanto, essas fontes, cla
ramente, tivemos, Senador Fernando Henrique 
CardoSo, apenas o Banco Mundial que, positiva-
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mente, mandou uma missão no momento em 
que entregamos o plano de refinanciamento~ ime
diatamente; acertou conosco; uma missão, veio 
ao Brasil, estava verificando, e continua a fazê-lo 
para que o Brasil tenha um financfamento do 
Banto Mundial. 

A questão dos bancos comerciais: a negocia
ção nã.o tinha começado ainda. Como nós estáva
mos suspendendo a remessa de juros, tinhamos 
tempo e nosso telex era claro. A negociação tinha 
que ser concretizada com um plano tie quatro 
anos, porque_ o Brasil é um país que precisa ter 
um ·minimo de horizonte e não pod<:: ser uma 
nação que, simplesmente, negocie em cada dez 
meses e·espere dez meses a resposta dos bancos 
comerciais. 

O SR._RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- Queria fazer duas outras perguntas e depois 
não faria nenhuma outra, antes que meus compa
nheiros_ o fizessem. A primeira diz respeito à com
posição dei dívida, porque esta Comissão preten
de, também, fa2er uma análise bastant~ cuida
dosa e uma auditagem da questão da dívida exter
na brasileira, e eu gostaria de saber primeiro: até 
que ponto, no entendimento de V. EX', a formação 
da dívida externa brasileira se deveu às remessas 
disfarçadas de lucros e subfaturamentos pelas 
multincidon.3:is? E segundo, tarilbém nesta mes
ma linha de cogitações, para verificarmos corno 
se coinpôs a nossa ãlvida, se os contratos inscri
tos no Banco CentraJ são disponíveis- a informa· 
ção oficia] diz que sim - e se através deles -
e sei que V. Ex! está informado do livro branco 
sobre a dívida - se esse levantamento que, já 
está em marcha com mais algum esforço nosso, 
se poderíamos, num tempo razoável, ter uma idéia 
razoável a respeito da composição d~sa dívida. 
Essa é urna questão. 

E a outra, e Com essa, realmente, termino, é 
que gostaria de saber, no entendimento de V. 
fr, esses esforços que têm sido mencionados 
ainda sob a gestão do Ministro Dflson Funaro, 
no sentido de transformarmos parte da dívida em 
investimentos produtivos no Brasil, sob que con
dições isso seria ãceitáve[, até que ponto isso real
mente traria riscos de desnacionalização como 
alguns setores de opfnião insistem, até que ponto 
isso é positivo, e quais seriam, no tempo, os proc:e-. 
dimentos para evitarmos que houvesse, aí, uma 
concorrênci;:J que pusesse em riscos-~ interesses 
da produção nacional. São essas as questões. 

O SR. D[i_SON FUNARO ~ A questão sobre 
faturamento não só de multinacionais maS de 
empresas que permitem, inclusive, mandar re
messa para fora, com subfaturamento em _impor
tação e exportação, procuramos, durante todo o 
tempo, manter, através da CACEX. um controle 
rígido sobre isso. Certamente, deve ~~tir. E os 
controles do Governo, que examinam os preços 
normais dos produtos, nós procuramos, cada ve:~: 
mais, transformá-los em controles que pudessem 
levantar diferenças de preços, principalmente, 
num período que tivemos no ano passado, onde 
o -dólar, no câmbio paralelo, passou a ter um 
valor de quase o dobro do dólar_oficial. Nós sabe
mos, perfeitamente bem, que foram alguns meses 
e isto aJÚda muft6 ao subfaturamento e ao super
faturamento. 

A questão da dívida registrada no Banco Cen
tral; nós tivemos dois ou três casos de coope-
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rativas no Rio Grande do Sul e que foram dtadas, 
inclusive, pela imprensa, e que estão sendo inves
tigados em profundidade; no momento em que 
surgiram os casos, imediatamente, nós suspen
demos e mandamos averiguar. Os contratos exis
tem no Banco Centrcl, _estão registrados durante 
todo esse periodo, e nós sabemos perfeitamente 
bem o endividamento como aconteceu, principal
mente na década de 70, onde após 65 ou 70, 
o endividamento brasileiro não era tão a1to, e du
rante _o_ período de 70, com um~ liquidez ill.terna
cional muito grande, eram oferecidos, fartamente, 
recursos para os países que hoje são os grandes 
países devedores e que nessa década, por exem
plo, em 79, 78, entraram cerca de 12 bilhões 
de dólares em ~mpréstimo, e o Banco Central, 
inclusive, teve que interromper a transformação 
dos dólares em cruzeiros, naquela época, para 
não permitir um aumento da base monetária de 
uma forma exagerada. Então, ele guardava os 
dólares e_liberava seis meses depois. Em 1979, 
nós tínhamos uma reserva líquida de 12 bilhões 
de dólares que terminou, praticamente, em 1980. 
Portanto, num período de um ano e meio, ~ 
reserva foi consumida entre 1979 e 1980. Portan:. . 
to, tenho a impressão de que esses contratos re
gistrados no Banco Central estão corretos. O 
spread era tabelado pelo Banco Central e são 
endividamentos registrados, mas certamente o 
que fez crescer a dívida brasileira - _quero dar 
um dado aos senhores - foi ~ grande diferença 
de juros a partir de 1981, o Governo Reagan su· 
bindo a taxa de juros para uma taxa diferente 
da que existia, comparada em termos reais, nos 
últimos cinco anos. Se nós calcularmos a dívida 
brasileira com as taxas reais anteriores a 1981 
e posteriores a 1981, a diferença de taxa real re
presenta 25% da dívida brasileira, representa 25 
bilhões de dólares, só a diferença da taxa real. 
É assim que os paises devedores cada vez mais 
foram afundando nos seus débitos, e hoj~. quan
do se discute refin.,nciamento,_ se discute apenas 
que o ajuste deve ser dos palses devedores, o 
que é uma tese absolutamente i_naceitável. 

A questão da transformação de investimentos 
no Brasil, trocar divida por capital, por investi
mento. 

nesse caminho, isio porque o principal vai vencer 
daqui a 12, 15, 20, 30 anos, e não está sendo 
discutido nãs renegociações e nerii_ no refinancia
mento. O Principal, em termos de fluxo de caixa 
para o governo brasüeiro, substitui o juro pago 
_soPre esse principal pelo dividendo pago no ano 
seguinte. PortantQ, em termos de caixa, não há 
uma diferença de caixa tão grande para o governo 
brasileiro. Ao passo que o juro pago no ano, trans
forma,do em investimento, certamente poderia 
dar uma série de vantagens que permitiria, isto 
sim, abrir uma possibilidade de_ renegociação_ de 
um juro que ida sair riãquele ano; isto sim, pesava, 

-- diretamente, no fluxo de caixa daquele ano. Por
tanto, todos os estudos do Ban<:o Central, até 
agora, foram no sentido de trocar o Juro pago 
no ano por um investimento estrangeiro. 

Uma das fórmulas seria também dividir em ca
tegoria o tipo de investidor estrangeiro; se fosse 
para exportação, poderia ter urn dividendo ime
diato, se fosse para compra de alguma empresa 
interna, poderia ter um Qividendo de cinco anos 
e algumas limitações possíveis dentro desse pro
cesso. Existe uma série de inovações_ e possibi
lidades a serem _aR~ofundadas, mas, certamente, 
existe uin caminho importante a _ser percOrrido. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Eu 
ficp teritado-a lhe f~er duas perguntas, antes de 
paSsar a- palavra. A primeira, Ministro, é a luz da 
resposta que V. Ex~ acaba de dar ao Sr. Relator,. 
dizendo que não tem nenhuma procedência as 
notícias que teriam sido divulgadas de que o Bra
sil, em qualquer momento, teriã. feito gestões, ou 
teria uma estratégia, de buscar uma solidariedade 

--na sua ---ãçãO Corri os demais países devedores; 
<lo é:ohtrário, o Brasil- teria sído um estimulador 
doS acertos dos demais palses, apesar de que 
alguns desses acertos ocorreram-lOgo depois da 
declaraçãO brasileira de moratória, certamente, 
por necessidade de evitar solidariedade maior dos 
credores. Se a riossa ·proposta é como é, uma 
proposta de tentativa de mudança na ordem eco
nómica intemacio"na.J, de novo enfoque global das 
relações; não é uma proposta de confronto, mas 
urna nova visão; não existiria um substrato da 
nossa estratégia, exatamente, na filosofia da Í1ossa 
proposta, uma idéia de não igualdade, mas simili
tude que traria a solidariedade com os outros Nós recebíamos, no passado, até 1 bilhão e 

meio de dólares de investimentos estrangeiros, 
por ano, e acho que sabíq:mos perfeitamente bem, 
{!.través de uma política-industrial interna, não per
mitir que alguns setores fossem desnacionaliza
dos e que existisse qualquer tipo de problema 
maior num processo industrial. 

Houve momentos em que tivemos alguns seto-
res brasileiros que foram desnacionalizados. E af 
cabia ao Brasil chamar empresários nacionais, 
através de incentivos, BNDS etc., e conseguir pro
mover o fortalecimento do empresariado nacio
nal, como aconteceu uma série de anos seguidos 
na nossa economia, ocupando espaços vazios ou 
espaços que começavam a sofrer desnaciona
lização. Portanto, o Brasil teve, durante muito tem· 
po, um investimento entre 1 bilhão e 1 bilhão 
e meio de dólares que vierarn-como capital. Isso 
deixou de existir, ultimamente. O investimento es
trangeiro, em 1986, foi baixíssimo. E nós acha· 
mos que a troca __ da dívida por capital não era 
interessante para o Brasil, mas a troca de juros 
pagos no ano por investimento poderia ser algo 
razoável, e começamos a estudar e a trabalhar 

_ países -devedores. Não_seria interessante, por isso 
mesmo, nós termos condições de agir conjunta~ 
mente caril esses pafses no sentido de obte!lT1os 

_melhores condições, dentro da i~éia da mudança 
da ordem econômica, dentro da idéia de que não 
se _trata apenas da r~lação país a país, mas de 
um _eofoque mais amplo: países ricos, países po
bres. Essa seria a primeira questão. 

A segunda questão é com relação ao problema 
da Informática o~ da ciência e tecnologia. Em 
algum momento, nessas negociações, houve ai-

-- gum tipo de ameaça clara ou _sutil ou indução 
em que teríamos facilidades ou simplificações n-o 
caminho da negociação se mudâssemos nossos 
critérlos, procedimentos e leg1slação com relação 
àquela que é a nossa Política Nacional de Infor
mática? 

o· SR. DÍLSON FUNARO - Respondendo a 
prtmeira colocação, nobre Senador, existe um 
ponto maior qUe- certaffiente une todos os deve
dores, mas não a suspensão dos juros, suspe11são 
dos juros era uma medida do Brasil no momento 

em que quis proteger suas reservas. Mas_durante 
todo o período eu tive uma série de reuniões com 
os Ministros dos países devedores, principalmente 
os latino-americanos, para discutirmos a questão 
da mudança do relacionamento entre os deve
dores e credores. Mas existia também, nas Reu
niões de Cartagena, uma posição muito clara de 
todos os países devedores que caso. a !:aso deveria 
ser sempre discutido, porque as economias são 
diferentes, e assim como nós, Brasil, não admitía
mos que os paises credores noS c_opcassem num 
lugar comum como um país devedor, igual a to
dos outros paíSes devedores, nóS também _não 
desejamos que o universo fosse verdadeiro. Por
tanto, a discussão caso a caso foi uma premissa 
em todas reuniões de Cartagena, em todas as 
reuniões de pafses devedores. E a posição tam
bém em relação ao Fundo Mon~ário e às outras 
instituições, os Governos, foi de- cjue o BraS1l era 
um caso à parte, tinha que ser dis_cutidQ corria 
um caso diferente e, portanto, ele tinha condlç" ~ 1 

-diferentes d~.outros paíSes devedores e por i 
mesmo não precisava dos acordos stand-by e 
monitonimento do Fundo Monetário Internacio
nal, portanto essa p-osição- da defesã:-do caso a 
caso fcii uma posição constante durante todo o 
processo de entendimento com as nações latino
amedcanas e outros países devedores, e também 
num pronunciamento que fiz no Fundo Mone
tário, onde dizia e1<:atamente isso, com estas pala· 
vras, dizendo que o que estava existinc;io naquele 

-· momento era muito_ mais um cartel de credores 
do que um cartel de devedores, porque termina
vámos uma Reunião de Cartagena respeftimdo 
o princípio de caso a caso e éramos todps tra4tdos 
com a mesma igualdade_ dos países credores. 

Quanto ao segundo caso da informática, o te
ma é um pouco maior. O tema não é uma discus
são hoje mesmo na questão da dívida, não é urna 
questão apenas de Informática, mas é uma ques
tão das c_ondicionalidades. 

A rolagem, quando o Senador F~mando J-{enri
que Cardoso colocava tão bem a rolagem dos 
anos 7_0, a rolagem toda da dívida de uma nação 
era feita comercialmente, era uma discussão entre 
~mpresas nacionais, algumas empresas estatais 
e os bancos. 

Acontece que após a crise de 82, a rolagern 
é feita sob condicionalidade, as condicionalidades 
existem no Plano Baker, cada vez elas aumentam 
maiS no Bahco Mundial, e elas existem no Cube 

-de- Paris, e assim as condicionalidades passaram 
a seruma constante nas renegociações da dívida 
externa das nações· a própria Argentina quando 
acabou de fazer sua renegociação, agora e rece
beu uma tranche do FundO Monetário lntema
ciorial, ela pOderia receber essa tranche*085 
sem· o stand-by, porque ela tinha uma margem 
na questão dos produtos de preferência, ela não 
precisava ter uma_ assinatura para poder arrumar 

- o montante que ela arrumoiJ,_ela poderia saecar 
das preferências. Mas ela foi obrigada a assumir 

-- um acordo stand-by, exatamente pelo acordo 
de condícionalidade existente na renegociação da 
dívida. E assim outras nações também assumi
ram as condicionalidades. E por isso que_ a discus
são, hoje, quando se discute tecnicamente, e tem 
que ser discutido tecnicamente, ela não pode em 
nenhum momento deixar de rec_onhecer que é 
uma mudança _profunda na renegodaçã.o, uma 
mudança que leva as nações a receberem as con-
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dicionalidades para poderem {alar o que comer-
cialmente já vính-ªm fazendo. __ _ 

_Portanto a Informática e todos os outros pontos 
sao parte de um processo_ não direto; mas indireto 
de condicionalidades que obrigam as nações 
a negociarem uma abertura maior, 1.,1m país com 
uma liberdade maior de importação e exportação, 
contrário um pouco aos interesses do serviço da 
dívida, que sempre foi um ajuste colocado no 
sentido de o país só exportar e importar o menos 
possível, para poder servir a dJvida. 

E essa contradição foi_ muito explorada inclu
sive pelo Brasil, porque no momento que se serve 
a dívida apenas para o setor fina"nceiro, nós esta~ 
mos deixando de lado toda a negodação das 
importações de te<:n_ologia com outros setores 
também da sociedad_e. Portanto, é um ponto de 
máxima importância que certamente terá uma 
discussão longa no GAIT, a -negtll:iaÇão agrícola 
no GA.IT agora vai ser da maior importância, onde 
hoJe em dia exlste um subsíd._io grande no Mer
cado Comum EuroPeu e doS Estados Unidos na 
questão agrícola, certamente serviços no GAIT 
terá uma importância fundamental como tam
bém em outros setores da economia que certa
mente sofrem uma discussão mais ampla no seu 
conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR LEITE CHAVES -Sr. Ministro, nos anoS 
de 80, 81, eram profusas as proposições de flilan
ciamento que chegavam ao Congresso. E~éll'Tl 
tantas e que por cautela chegávamos a pecfir infor
mações dos municípios e Estados sobre o grau 
de endividamento. O próprio Governo na época 
achando que isso delongava chegou a forçar a 
Maioria e alterou o Regimento Interno, para que 
os flilanciamentos FAS, ou quaisquer outros fi
nanciamentos não ficassem condicionados àque
las informações. SurpresO _d_epois, não parecia 
que dávamos com facilidade qualquer financia
mento para uma atividade que se_ d.esijnava a ou
tra. às vezes a obras faraônica_s, sem necessida 
de alguma, e nós fizemos uma denúncia no pare
cer sobre _esse fmancia01ento. Em seguida, em 
81, nós denunciamos em Plenário que o nosso 
endividamento na época já ultrapassava 20% do 
nosso PIB, por conseguinte, estava sendo perigo-
so. A üderança econômicÇJ. do Gqvemo, na época, 
negou que fosse aqujlo e depois veio ela a convir 
que realmente já ultrapassava isso. Ftz um-discur
so e em seguida escrevi um artigo na Folha de 
S. Paulo com este titulo: "Reescalonamento, a 
grande alternativa". Então fizemos um artigo, 
àquela época, mostrando que nós tínhamos que 
reescalonar, porque aquilo não era possível, por
que aquilo ocasionaria grandes problemas. Mas 
nós não tínhamos maior importância, porque nós 
éramos uma maioria, nós éramos do PMDB, e 
as coisas poderiam ter alguma ínfluêncía, mas 
não conseqüências. E chegamos a essa situa~o 
de um tempo a esta parte, entretanto, cheguei 
inclusive a defender aqui na Casa, feitos outro.s 
exames, porque as circunstâncias passaram a ser 
outras. Mas ê um País com essa potencialidade 
precisando se armar; eu chegava a defender e 
queria dizer o seguinte: nós não podiamos pilgar 
o débito e nem os juros, e não poderlamos, efeti
vamente, e nós, ao mesmo tempo, carecíamos 
de mais dinhc:._iro; inclusive, vou fazer um dlculo 
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dos valores que teriamos que real~ar, e dizíamos 
que o Brasil que carecia de mais de 100 milhões 
de dólares, para tais e tais investimentos, até -que 
o Brasil era uma fábrica pela metade, e que uma 
fábrica por inetade não poderia gerar recursos, 
paia pãgar os seus compromissos. Isso defende
mos em um programa em São Paulo, aqui na 
ComfsSão e ·até o Presidente da República foi a 
essa Comissão; e"ntão, ~nistro,_ digamos que nós 
temos qllêêondidonar~esta discussão da dívida 
a planos, Vejam bem, Srs. Senadores, o Brasil 
deve isto; mas nóStemqs ·esté potencial para" ser 
desenvolvido, não somente, digamos, a estrada 
da prõdução, esta mesma a que ele se refere, 
eSte:fre·cursõStffriWeis- do Rio Trombetas, do 
Amazoria's, e sobretudo o Oeste, porque, para nós, 
o Paraná,. em alguma parte desta Casa, Brasil 
é Oesté _o _ _que está aberto, hoje, é uma oficina 
para abertura desta coisa fantástica que chamo 
O~ste do País. --~istrq, eu não sei que plano 
V. Ex' apreSentou aos banqueiros. Apenas o se

-guinte, _E:m-tetrnos claros: nós não podemos pagar 
isto, _porque nós precisamos fazer é isto; então, 
se eles não chegassem a dar estes financ:::iamen
tos, pelo menos aceitariam logo- em princípio 
aquele congelamento pelo prazo que nós determi
náSsemos: ~ão sei que planos V. ~ apresentou, 
e QOSt.ãffâ dê ouvi-lã. Que planos houve para isto 
ou se não chegou a este ponto? A segunda parte, 
a questão das tãxas de financiamento. Há um 
princ:::ípio geral de Direitos, de que toda vez que 
uma cláusula contratual fica condicionada ao ar
bítrio de uma das parteS, esta cláusula é nula. 
Então, se estabelecia. que digamos, juros "X" de 
dólares. Então, digamos o dólar p-or vontade até 
dos credores subia, ou descia na sua conveniên
cia. Houve denúncia do Brasil em refação a isto? 
Eu ficaria satisfeito, Ministro, se V.~ respondesse 
essas perguntas, Mas eu queria registrar o fato, 
e V. E:xf çhega aqui e já não é Ministro, rnas veja 
V.~ deu uma cota de sacrificio pelo Pais. Todos 
sabiam do estado de saúde de V. Ex" E V. Ex" 
corria o mu_ndo~- e esta coisa toda, e falava conl 
Deus e_ o muoctº. E ?I_ vez que eu o. Vi melhor 
foi no Plenário do Senado, eu estava-alrida em 
outra missão, mas eu estava em Plenário e ouvi 
o ptón-tinciarilento de V. ~ Fique_i impressio
nado, no Plenário do Senado, com a segurança 
de V. Ex!' ao responder aqueles apartes, com tran
qüilidade. Mas no final ficou o seguinte: a imageJYI 
de que o Senhor estava sen~o sincero; mas V. 
Ex' não me convenceu de que aquilo que V. EX 
dizia era exatamente o caminho que nós deveria
moo seguir. Então, eu hoje também no Pfenário 
fico com esta c:::onvic_ção, lJm homem absoluta
mente convencido, V. Ex' faJOu com uma segu
rança que me impressionou, poucas vezes vi nesta 
Casa um Ministro com tamanha segurança, o Se
nhor parece que fala para um auditório seu. Mas, 
digamos, o Senhor convenc:::e de que V. ~ está 
convencido, mas não cotlvence, não indica um 
çaminho. E era isto o que eu queria, uma objetivi
dade neste sentido. 

O SR. DÚ-SON FUNARO - Vou procurar lhe 
dar. V. Ex" citou dois pontos aqui. 

Primeiro, quero tomar a liberdade de falar sobre 
esse reJendlng, o Senhor sempre aprovava aqui 
-nõ senado, e depois vou para o problema prin
cipal que V. Ex!' coloca agora. Na questão dos 
refinailciamentos aprovados aqui dentro do Bra
sil, é uma utilização do dinheiro externo já em 

cruzeiros ou_ cruzados, e que ao terminar uma 
operação vejo o empréstimo externo e se trans
forma na moeda nacionru~ ~ empresta para uma 
determinada empreSa; vem esta empresa paga 
ao Banco Central, não é remetido e é realocado 
para outro empréstimo, qualquer outi"o Estado, 
qualquer Outra empresa nacional. Esta é uma 
operação chamada relending, e eu terminei cOm 
esta operação quando entrei no Governo. Que 
certamente esta operação exigia Comissões para
lelas para os bancos, 3, 4, 5%, onde algumas 
estatais- não podiam no final pagar porque era 
prabido pelo Banco Central, e_ existia no mercado. 
c.:9nhecidas pcir _todos, operações que permit.ia.rTl 
fãzer o releQdlnQ: nadonal. interrompi isto em 
dois Ou três meses âepois de ter assumido; assu
mi e mantive durante 86, ãté a assinatur-a dos 
bancos lá fora; interrOmpi esta operação, e cla 
não é feita mais desde o princípio de 1986. Onde 
nós ref"Ulanciamos diretamente hoje, estes proje
tes através do Aviso 9, do Ministério da Fazenda, 
através-do SiinCO -do Brasil, interrompendo, talvez. 
uma das pontes de maior distorção e vantagens 
pará o _sistema financeiro, principal~ente lá fora 

A questão que V. EX coloca sobre propostas 
e pianos, eu queria ampliar um pouco mais isto. 
Queria dizer o seguinte: preto no branc-o. Tenho 
dito aos Senhpres Ministros d~ _fora que o plano 
brasileiro que realmente eles aplaudem é o plano 
que mantém o crescimento brasileiro muito baixo, 
que deu uma. perspectiva grande de exportação 
e que f~ o Brasil.honrar a sua dívi(ia pagando 
todo Q serviço da dívida. E não com refinancia
mentQ razoável, que permita o_ Brasil transferir 
de dois a dQi_s meio por cento do PIB; qualquer 
plano diferente deste o Senhor estará condenan
do a sociedade brasileira a não ter crescimento. 
Portanto, o P!ano.oferecido de 4 anos, pelo Gover~ 
no brasileiro foi muito claro, mostrando detalhes 
da p"oupança, dos investimentos, do crescimento 
e como ge, pode manter um Brasil crescendo atra~ 
vés de uma média hlstóriél, ele não foi discutido 
em nenhum momento e. não foi levantado qual
quer problema técnico no plano. Mas certamente 
não_ era o _melhor plano para eles. Agora, certa
mente, é o melhor plano para nóS. isto eu posso 
lhe garantir. Vou ter a oportunidade de mandar 
aà Senhor, que é um livro q4e n~_ publicamOs, 
para mostrar o que significa o refinaJlciaffiento 
de 4 anos. Onde se coloca com multa clareza 
a política in_tern~ e externa, não no detalhe que 
talvez eles gostariam de discutir a politica--interna 
e porque a este detalhe e_u discuto aqui dentro 
do País, não neste detalhe, mas vou lhe mandar, 
para V. Ex' possa ficar informado da proposta 
brasileira em toda a sues plenitude. 

O SR. l..i;ITE CHAVES- E a questão das cláu
sulas? 

O SR. DfLsON FUNARO - As cláusulas são 
contratuais. Quer dizer, o Governo brasileiro quan

- do assinou os empréstimos anteriormente é um 
juro flutuante, onde a .-087 prime ou a nbor de
pendendo do contrato, ele é baseado ou em prt
me ou Jibor, mais um spread. 

O SR. ~..~;ITE CHAVES - A minha pergunta 
é se esta flutuação pode se realizar no _ _int_eresse 
dos credores? - - - , 

O SR bú..sON FUNARO-Ela sempre se reali
zou representando o mercado. 
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O SR. LEITE CHAVES - Mas nunca houve 
denúncias oficiais? 

O SR..DÍLSON FUNARO- Não houve denún-
cia oficial de nenhum país. - · 

O SR. LEITE CHAVES - Qúal o fórum que 
nós escolhemos para estes contratos? 

O SR. DÍLSON FUNt\R,O - O fórum sempre 
é fora do Brasil, é o do credor. Quero lhe dizer 
que levantei o problema do fórum _inclusive quan
do fomos discutir a primeirá vci. E o Congresso 
Nacional havia levantado o problema do fórum~ 
muito importante, mas apenas em um contrato, 
de acordo com a pesquisa feita pelo Banco Cen
tral, pelos advogados, s6 houve um contrato de 
um bônus na Alemanha, em que neste contrato 
o fórum foi o país devedor, e não do país credor. 

O SR. LEITE CHAVES- Entáo o fórum do 
credor é Nova Iorque? 

O SR. DÍLSON FQNARO- Sempre do credor, 
é Nova Iorque. 

O SR. LEITE CHAVES -Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Com 
a palavra o Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES - Sr. Ministro, em 
primeiro lugar, quero reafirmar a sol!dariedad~ 
que sempre tive com as suas posições, não só 
enquanto durou a sua gestão no Ministério da 
Fazenda, ultrapassa esse tempo, tenho certeza 
que durará estes dia$ que estamos vivendo. Tenho 
duas perguntas a fazer a V, Bel' e vou fazê-las 
separadamente, para maior clareza. A primeira 
é continuando a indagação do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, com relação à transformação 
de dívidas em capital de risco. V. Ex' elimina a 
hipótese de transformar o principal da dívida em 
capita1 de risco, e apenas os juros da divida. 

Ora, se não me engano, dados mais recentes, 
do mês de janeiro, indicavam um vaJor em tomo 
de 25 bilhões de dólares, sendo que destes 25 
bilhões de dólares, 7 eram de reinvestimentos. 
Quero dizer que nós tínhamos um ingresso, na 
história, de 18 bilhões de dólares. Portanto, a ma
nutenção de uma conversão no nível histórico 
deste investimento entre um milhão, um milhão 
e meio de dólares, eu imagino que estaria dentro 
do nosso metabolismo.- Mas os juros da dívida 
ou qualquer coisa que fosse até à irietade, deste 
serviço da dívida, iria duplicar numa massa de 
capital estrangeiro, de dificil assimilação sem uma 
profunda desnaciona1ização da economia, lem
brando que nós temos seto:resJtoje que são veda
dos ao capital estrangeiro, como é o caso do 
petróleo, certas áreas da_ informátjc:;a, e creio mes
mo que esta nossa Constituinte possivelmente 
a área da mineração sofrerá um tratamento seme
lhante. 

Então, a i'ninha questão é esta: quando V. Ex' 
faz referências aos juros do ~n.Q,_~staria fale:Qdo 
referência a uma limitação em tomo do que acon
teceu no passado, de quantias que iam entre um 
bilhão e um bilhão e meio de dólares, ou volumes 
maiores que poderiam preocupar com relação 
à desnacionalização da nossa economia, lem
brando que na sUuação atual com este montante 
histórico de investimento já temos o domínio do 
capital estrangeiro na grande maioria de nossos 
setores industriais. 
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O SR. DiLSON FONARO - Senador Severo 
Gomes, uma das formas era realmente conver
tendo dívida em capita1. Uma das experiências 
que existem nos outros países é que esta fócrnula 
foi pequena, não é_ uma fôcrnula que tranforma 
todos os juros em capital. O que nós pagamos 
aos bancos comerciais hoje chega a cerca de 
5 bilhões e 600 milhões de.dólares/ano, que dificil
mente existiria um investimento nesta ordem, e 
netn seria o caso. Quanto à. dívida convertida em 
capital de risco: o ano passado, para lhe dar uma 
idéta, entraram 100 milhões de dólares de capital 
novo; neste ano el!.. não vejo uma granç(e perspec~ 
tiva, porque de acordo com toda a disc~ssão dos 
investidores, _eles ainda aguardam a Constituinte 
para verificar se vai haver_modificação na rem~ssa 
e lucros, se não vai haver modificação. Quer dizer, 
1987 também é um ano que certamente não será 
Prilhante_em investimentos estrangeiros. Indusive 
com a problemática da di_scuasão. da dívida. A 
discussão sobre a transformação da dívida em 
capitaJ, nós imaginávamos que este ano, se tl,ldo 
fosse bem, seria cerca de 500 a 1 bilhão de dóla
res, ou 700 milhões de dólares, tsto se fosse tudo 
muito bem. Portanto, nós não estávamos ainda 
com esta preocupação de nacionalização rro pri
meiro momento do processo. Depois o Brasil fica 
com a possibilidade ouDãQ de tréll)Sformar esses 
casos; não é urn_a assinatura em que toda a dívida 
fica aberta para transformar de uma hora para 
outra, .são registras feitos no Banco_ Central, e 
em que se pode discutir e o Brasil tem a possibi
lidade unilateral de suspender no momento que 
achar oportuno, ou ampliar os setores enl que 
acha que não deve_mais ter investimento. Portan
to, existe um controle por parte do Governo brasi
leiro, que certame_nte çasado com a política indus
trial, poderia administrar perfeitamente uma troca 
de endividamento por capital. 

A questão dos juros, parece-me que seria muito 
mais interessante dg que o principal, não só por 
um motivo_ q_LJ.e_ já expu~_.__!nas também porque 
-periUitiOã CõmeÇaf Um SiStema de vasos comuni
cantes de .negociação internacional, principal
mente de bancos muito pequenos, que não teriam 
oportunidades a não ser através de investidores, 
e de poder realmente entraJ num processo de 
resgates desses juros, e que lsto permitiria, reai
JILenjg,. e(d__stir um mercado secundário deste certi
ficado de juro~ !}O BailCo Centl'~, que podefi8m 
ser criados no futuro, e que_ dariam uma oj>ortu
nidaQe grande ao Brasil de diminuir o número 
de credores que tem lá fora, principalmente no 
montante_ de juros,_ estipulados pelo Banco Cen
lr-ai_;:)Sto ajuda- a negodação, é impOrtante para 
~negociação, e poderia realmente criar um rrier
tado secundário ra;gável. J'o~que t;ertamente os 
.sr~ndes ba[)cos não teriam a ,solução de baixar 
de_ 4_l?_ilhõ-es p_ara 3 bilhões_ e 800 milhõéS: O 
problema fica exatamente o mesmo. Mas certa

-mente para alguns bancos pequenos, com 1 O 
milhões de dólares, 5 milhões de dólares poderia 
aJUdar a diminuir a instabilidade de um processo 
de comando de uma renegodaç:ão externa. 

-- OSR.SEVEROGOMES...,.-Asegundaquestão, 
Sr. Ministro, é a seguinte: V. ~mostrou aí alguns 
sinaís de compreensão especialmente por parte 
dó Banco Mundial. A nossa maior parte da dívida 

-está com os bancos privados. E em paralelo, nós 
aqui, depois de ouvirmos a descrição da forma 

com que foi cgnduz!da a tiegociação, tivemos 
uma percepção diferente, no_ momento em que 
com a saída de V.~ os banqueiros internacionais 
se referiam a_ sua arrpgâ~cia, e festejaram com 
champanhe a sua saída. Então, tiveram uma per
cepção diferente deste tipo de compreensão, e 
aí vem a 005:58-_ interrogação: todo r_aclocinio con
duzido por V. EX' passa pelo refinanciamento da 
dívida, um refinanciamento em moldes_que sejam 
çompatív~is c~m as nqss~ _aspiraçõ~s -de -cresci
mento e uma melhoria de bem est~r d~ população 
brasileira. Mas, todos os que fazem exerc.fcios pa.ra 
o_futuro, devem imaginar todas as alternativas. 
Imaginando alternativas de qUe_ estas resistências, 
esta dJJreza,_as negodações permaneçam, e que 
nQs que estamos vi~endo já o lri~cig_ de uma mÇ)ra
tória, uma suspensão dos pagamentos encon_
trando uma dificuldade insuperável neste refinan
ciamento, necessário mas que pode nurn __ deter
minado momento es~r _bloqueado, Isto ií impli
caria numa profunda modificação em clgumas 
linhas centiais_da economla brasileira para enfren
tar urna dificuldade decorrente da invi,:Wilidade 
deste refinanciamentO. Eu Perg{Jritariã- qOOiSse
riam as linhas mestras de uma política -eConómica 
que pudesse garantir ao Pafs a sua sObrevivência, 
seu crescimento, nesta: hipótese de re<:eberrnos 
o confronto desses bancos priva~s. -

O SR. -ÕfLSON FUNARO - Esta diScussão eu 
tive com os Srs. banqueiroS com- ll'l:Uita clareza, 
também Senador Severo Gomes, V. Ex• está ~itan
do um ponto muito importante. Mas esta dife
-rença entre o Brasil e os outros países, os outros 
países precisam de dinheiro nov_:o, e o Brasil ao 
suspender o pagamento dos juros. e está suspen
dendo 5 bilhões e 600 milhões de dólares por 
ano, dos quais 4 seriam refinanciados. Para nor
malizar a posição, e a posição que eu tenho con
versado c:om os banqueiros é que o caminho 
da normalizaçáo, não passa por um dinheí[O novo, 
passa por um dinheiro que é um refinanciamento 
de algo que eles estão recebendo no ano. Portan
to, é um_ Processo em que existindo o entendi
mento, nós normalizamos as posições. E é impor
tante que exista entendimento para normalizar as 
poslções; o Brasil não deseja ficar numa posição 
sem normalizar sua posição no mercado finan
ceiro internaCional Mas não existindo entendi
mento _é wn financiamento que já está no País, 
portanto, é uma remessa, uma transferência: a 
menos; uma impossibilidade de o_Brasil transferir 
o que pr~cisaria ser transferido para normalizar 
a sua posição. Todos entenderam be_m, ~om~ 
preendem muito bem esta posição do Brasil, por
tanto, não há uma necessidade imperiosa, neste 
instante, de modificar a economia braSileira, mas 
sim uma necessidade imperiosa de ao normalizar 
o--processo, ter o refinanciamento para que o prO
cesSo se hõmialize. Por isto não há uma: pressão 
sobre as reseJVas brasileiras, isto eu_ querO deixar 
claro. Não há uma pressão sobre as regras brasi
leiras, para que o Bras_il tenha que fazer uma_ polí
tica que adotou em 1982, 1983. Q.IJ_~r dizer, uma 
recessão profunda para poder ter superávits gi
gantescos. J\o contrário, esta posição de suspen
são enc_aminha um processo de normalizaçãq 
através de um refinanciamentO; ao ~financiarem 
as posições fh:::e~.m normais. E;;ste é o ponto. -

O SR. SEVERO GOMES ,-,1'\uito obrigado,, 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- Com 
a palavra o Senador Leopoldo Peres. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Sr. Presidente, 
Sr. Ministro, em primeiro lugar, quero dar uma 
resposta indireta ao nobre Senador Severo_, Go~ 
mes. A impressão que eu tenho_, no que se refere 
aos banqueiros internacionais_, é que a altivez do 
pobre é sempre confundida pelo rico com arro
gância. É o caso da interpretação a respeito da 
atitude de V. Ex' Em segundo lugar, acredite que 
aqui está falando um mod~sto e endividado brasi
leiro, que quer apenas se informar a respeito do 
seguinte: a dívida brasileira é sempre contraída 
em dólar, não obstante ... 

O SR. DÍLSON FUNARO - Não, em várias 
moedas. 

O SR LEOPOLDO PERES - •. não obstante, 
quando há uma desvalorização do dólar no mer
cado internacional, a dívida brasileira não decres
ce, porque me parece que há, no caso do Japâo, 
wna série de contratos em que existe ~ma cláu
sula chamada spedal right, pela qual esta dívida 
passa a se;r e._a10J]ad;;t na moeda japonesa. Então, 
resumindo; quando o dólar se valor~a. pratica
mente cresce a dívid.a externa l;>rasilei~a, quando 
o dólar se desvalom,_a, a dívida externa brasileira 
não diminui. Pergunto: existe serripre a cláusula 
de spedal right? 

O SR. DfLSON FUNARO - De1xé-nie expli
car ao Sr. o seguinte: primeiro, o Brasil tem em
préstimos, praticamente, com todas as moedas 
mais importantes, temos em marco alemão, em 
franco suíço, em todas as moedas _importantes. 
Quando o dólar se desvaloriza, existem alguns 
países que seguem uma cesta de moedas e exis
tem oscilações entre as dívidas desses pafses com 
a desvalorização do dólar. E existem nações, co
mo o Brasil, como a Coréia, que seguem proxima
mente o dólar,_Entã,o, qUãhdq o dólar se_ desva
loriza, praticamente, o cruzado se desvalorizou, 
a moeda coreana se_ desvalo~gu, porque" seguem 
o dólar; e nesse ponto não te;mos tidQ_.n~nhUJTia 
diferença na nossa dívida em relação ao dólar, 
porque temos desvalorizado exatamente igual ao 
dólar. 

O SR. LEOPOLDO PERES -Sr: Dfison Funa
ro, s6 um minutinho, para esclarecer. Tenho a 
impressão de que a minha pergunta não foi enten-
dida ou não foi bem colocada. _ 

Vamos admitir que devêssemos 1 O bilhões de 
dólares ao Japão. No momento em que o_ dólar 
se desvalorizou em relação ao iene, deveriamos 
estar devendo "x" ienes ao Japão e não "x" dó
lares. 

O SR. DlL.sON FUNARO- Mas ela não é feita 
assim. Temos dois tipos de dívidas. Ou o Japão 
nos emprestou em dólares, e ai ê um dólar nor
mal, como se fosse americano, ou o Japão já 
nos emprestou em iene, portanto, quando calcu· 
lamas a nossa dívida, cento e poucos bilhões de 
dólares, quando existe a desvalorizaç.ão do dólar, 
as outras moedas sobem, realmente, temos um 
endividamento maior. --

0 SR LEOPOLDO PERES- Esclarecido. Mui-
to obrigado. -

Sr. Ministro, segunda e última pergunta. V. Ex' 
acredita que com a queda dos superávits comer
ciais brasileiros, no decurso deste ano, as nossas 

reseNas poderão sustenU,r a posição brasileira 
até quando? 

O SR. DÍLSON FUNARO -Veja, a nossa posi· 
ção de negociação com os banqueiros.H 
. O SR. LEOPOLDO PERES - Quais seriàni 

os limites? 

O SR. DfLSON FUNARO -Primeiro, 5 bilhóes 
e 600 milhões que ê o que teríamos qUe paga!= 
aos banqueiros, este ano, com exceção de dois 
meSes, janeíro e fevereiro, que suspendemos dia 
20 de fevereiro; nós pagaffios até o dia 20 de 
fevereiro. Portanto, existe esse limite_ que tem que 
ser negociado com os banqueiros. Depende, evi
-dentemente, do nosso s_uperávit, depende de al
guns dos comportamentos internacionais juros, 
se _vai ou não subir, subiu meio ponto, a prime 
subiu de sete e meio para oito, 

O segundo ponto é o Clube de P~ris que come
ça no dia 19 de julho, se houyer necessi$de ou 
não deve ser renegociado, esses eram os limites 
de uma negodação. Quando- fal~m9s em 4 bi~ 
lhões de dólares para normalizar a posição brasi
leira, esperamos um superávit de 8, com uns 4 
podendo pagar todos _os bancos, acertando todo 
o esquemã de financiamento e continuando a 
pagar o Oube de Paris, mantendo todas as institui
ções em ordem, inclusive, o Fundo Monetário. 

Portanto, no plano brasileiro _de 4 bilhões de 
dólares, manteria a reserva, este ano fic~ria igual 

- ao ano passado e, a partir do ano que ve_m, subiria 
1 bilhão de dólares por ano. Esse é o cash ftow 
brasileiro que colocamos na proposta brasileira, 
portantO, Subiríamos um &ilhão de dólare!'> todo 
ano, na reserva brasileira, a partir do .ano que 
vem; esse era o plano brasileiro. 

~oSlLPRESiÕENTE (Carlos Chiarelli)- Corit 
a palavra o Senador Jamil H~çldad. 

O SR. JAMIL HADDAD - Um levãritamento 
feito pela minha Assessoria da parte econômfco
financeira, tendo à frente um economista de reno
me, Dr. Luiz Fernando Vitor, mostra, segundo da
dos_divulgados pelo Banco Central, que entre os 
anos de 1970 e 1986 ingressaram em termos, 
!:19 J'a[s, porque essêS ingressos, a maior parte 
é uma ficção contábil, cerca de 199 bilhões de 
dólares em números redondos, e regressaram, 
a título de pagamento da dívida, cerca de 184.1 
bilhões de dólares, e ainda ficamos devendo cerca 
de 106 bilhões-. Numa pequena abordagem des
ses dados percebe-se que 92% do total dos em
préstimos _tom.ados no período_ se destinaram ao 
pagamento do serviço da dívid~. e os 8% restantes 
se inçcirporararri, pelo menos teoricam_ent~ •. aos 
ativos brasileiros. 

Pergunto: V. ~ concorda_c:.om aj~~idade des
ses fato_s? É um levantamento feito -co~ <fãdos 
do prQ"prio Banco Central, compilados, e pOsso 
até informar a V. EJCI' que esse trabalho será fruto 
até de um debate em termos da dívida externa 
brasileira em Sórbonne. De modo que queria que 
V. EX" informass~ ~são reajs esses dados, porque 
':J~O é _adm.issíw~l, não podemos acreditar que dos 
200 bilhões entrados de 70 a 86, tivéssemos, na 
-realidade, 180 e poucos, qUe foram para paga
mento do serviço da dívida. De modo que pediria 
a V. __ Ext que se pudesse prestasse essas infor-
mações. -

O SR. DfLSON FUNARO - Em 1970 o Brasil 
não tinha uma dívida alta, era baixa, se tivesse 
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um endividamento alto, certamente o pagamento 
sobre ó serviço deveria ser o maior. Mas o Que 
aconteCe, Senador, é o seguinte: Na composição 
de pagamentos e de juros, e juros compostos, 
acaba levando a isso- é como o BNH e outras 
cÕntas ~tem uma inflaÇão inuildíal i}essê perío
do, e todo o exercício de juros compostos mostra 
que resultadQ$, razoavelm~nte parecidos com es
ses que V. Ex" acabou de colocar, que demons

_tram -claramente, como disse a v_. ~. na questão 
de juros reais: o mundo nunca trabalhou com 
juros tão altos, como agora, estamos trabalhando 
entre 3.5 a 4.5% real, o que normalmente, nos 
últimos 50 anos de capitalismo o mundo tr~
lhava, a média era 1,2 ao mês, quando_ chegava 
_ã:um pico de 2. eram dois ou três meses, depois 
caía novamente. Normalmente Q juro int_emacio
nal nunca teve anos s_eguiclos_ de um juro re~ 
como está acontecend_o atualmente. 

Agora, plor do que isso, quero colocar que tem 
uma outra agravante maior_, inclusive os juros so
bre a dívida são os valores d~ rne.r.q~,dorias. $e 
compararmos os gráficos da tr_oca de comércio 
no mundo, nos últimos cinco anos, V. Ext vai 
verificar o seguinte: que nações que têm produtos 
tradicion~s e produtos primários, se começaram 
num nível 100, há cinco anos, os valores hoje 
são de 75, e se V. Ex" ~minar toda a tecnologia 
modema, equipamentos modernos etC., o valor 
há 100, de 5 anos os valores hoje são de_ 75, 
e se V. EX' examinar toda aJ~ÇnQ)ogia modema, 
equipamentos modernos etc., o valor de 100, d_e 
5 anos atrás, está em 140. Quer dizer, uma Nação 
corno o __ Brasil tern que faz~r um esfo_rç~ gigan
tesco para conseguir continuar_ exportando e im
portando equipamentos, tecnologia etc. Daí a ne
cessidade profunda do desenvolvimento tecnoló
gico brasileiro e, mais do que isso; um grande 
desenvolvimento interno de tecnologia e educ;a
ção, que é absolutamente neC:e"Ssário para um 
Pais que deseja transformar~se num País que pos
sa continuar convivendo com países modernos 
e industri~izados. 

Mas seus dados são corretos. -

O SR. JAMIL HADDAD- Ilustre Ministro, sabe
mos que o ingresso do capital era feíto sob a 
forma de capital de risco, no passado, e havia 
privatização pelos tomadores, e hoje entra com 
o capital de empréstimo, o Brasil inteiro, que é 
o atual. É aí então uma socialização d,a dívida. 
Na realidade, o que houve foi isso. Antigarrieh~e. 
era privatizada, pof assim dizer, a dívida, hoje, 
não. E- Cóirib exemplo disso- a informação que 
temos _ê de que cerca de um terço do montante 
da dívida corresponde a empréstimos tomados 
por ·corporações multinacionais com o aval do 
TesoUro Nacional. Exemplificando: o Projéto Jari. 
E eles não pagaram nem em cruzeiros, não paga
ram a dívida para implantação, o GOVernO ~foi o 
avalísta, o projeto fracassou, nãq houve benefício 
nenhum para o País, e eles não ftzeram retomo 
financeirO nem em cruzeiros. Então, queria que 
V. EX informasse se esses dados, também, ,são 
reais, porque isto me parece um_ fator que eleVa 
a dívida, acresce, justamente porq~,te Uf!1 __ t~ço 
dessa dívida está relacionado c;:om. eJllp_réstimo; 
com a entrada d~ capitais para multinacionais 
que se perde de duas maneiras, primeiro, numa 
empresa privada e, depois, a _remessa de lucros 
que V. Ex' já declarou, o sub faturamento, 9 super 



2610 Sexta-feira 30 

faturamento, então são duas maneiras em que 
se esgarçam, em que somem, na reaJidade, os 
capitais nacionais em relação ao capital interna~ 
clonai. 

O SR. DfLSON FUNARQ '- São dois pontos, 
também, importantes no levantamento da dívida, 
o que acabou acontecen.do, princip~me_rl_t~ -~m 
1980, no processo da crise. Grande parte desse 
endividamento acabou caindo nas mãos das esta
tais, o que dolarizou o Estado brasileiro e _cerca 
de 85% da dMda tem aval do Tesouro, seja no 
âmbito federa] ou estadual._ _ _ ___ _ _ _ . _ 

Portanto, V. Ex' vê que em 1982/83 aCãbou 
a grande parte do endividamento, voltando para 
o endividamento do próprio Governo~ Foi o G~ 
vemo quem dolarizou a sua dívida, e isto foi o 
'·que acabou ocQn:_endo no_E1r?!Sil. V. Ex tem razão 
quando se refere a Isso, porque, no caso do co~ 
MINO, Auxiliar e dos bancos que n6s negamos 
a pagar, 63, em percentagem ·maior do que: nós 
estávamos pagando para os credores intemado
nais, certamente nós tivemos uma pressão muito 
grande do Sistema Financeiro Internacional, mas 
não pagam~~. _ _ _ 

O SR. JAM[L HADDAD -Um outro dado que 
pediria a V. Ex' que cOnfirmasse é_ que n6s eSW
mos vendo,_na realidade, que de 1970 a 1986, 
as exportações cr_e5;ceram, em va_lor, cerca de 10 
vezes, mas a dívida externa aumentou em cerca 
de 25 vezes e queria saber se, na realidade, é 
a prova dessa política que é a política antinaciona1, 
é a política de _exportações com dados, produtos 
cada vez sendo valo_rgados rp._enos nq_ m~rc;a.do 
intemacionj)}, _e o aumento dos spreads, das ta
xas de risco dos spreads dos juros, fazendo com 
que não haja condições reais _do p_agamento des
sa divida. Eu pediria que V. ~ confirmasse, tam· 
bém, a realidade dessa dívida. 

O SR. DfLSOl'l FUNARO- Isto é parte. Sendo 
que, em 1973, nós tivemos o choque do petróleo 
que, certamente, foi uma reciclagem internacional 
de diferenças de preços, com V. Ex' colocou, e 
que eu citava no começo. Esse realinhamento 
intemadonal dos anos 70, e em 1979, novamente, 
levou a uma variação muito grande, e no mo
mento em que passou e iniciou a crise d~ 1980, 
1981 e 1982, os preços, para lhe dar uma idéia, 
no ano passado, de 18 conunoditles brasileiros, 
17 caíram de preço. _t: o caso -do suco deJaranja, 
por exemplo, que, para a mesma quantidade, ao 
invés de recebermos 1 bilhão e 100 milhões _de 
dólares, recebemos 600 e pouco milhões de_dóla~ 
res. Isto, realmente, é um fato que mostra que 
o Brasil não pode ficar sujeito a Isto, porque o 
futuro não vai ser diferente. É para isto que n6s 
temos que nos preparar. 

Não adianta disc:;utirmos o que acontec:;eu. 
Adianta nos prepararmos para que, no futuro, a 
nação brasileira seja uma nação modema e indus
trializada. Isto é que está em jogo. 

O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Minlstro Dilson 
Fünaro, -a natureza financeira da dívida externa 
brasileira, que não é rilaiS do que wn reflexo con
tábil de uma questão política, indica que a simples 
rolagem dessa dívida, além de ineficaz, impedirá 
a rea1ização de uma twefa maior, como· já decla
rou V. Ex", que é a do desenvolvimento nacional, 
pelo menos de um tipo de desenvolvimento que 
beneficie a grande massa do povo. Que tipo de 
pordica, do ponto de vista do cidadão e do empre-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1987 

sário, o Sr. Consideraria adequado à solução des
se impasse? 

O SR. DfLSOl'l FUNARO - O problema do 
crescimento envolve educação, tecnologia e pos
tvJ:a. Há nações_ que perderam a oportuniçlade 
de se modernizarem nesses últimos 5 ou 6 anos. 
O Brasil está_ no limite, e a nação vai-se fechando, 
e uma nação que se fecha, como eu citei anterior
mente, ela s6 consegue competividade, não atra
véS da tecnologia e modernização, mas através 
de incentivOs _e desWorizações, e isto prejudica, 
violentamente, a política econômica da nação. 
Portanto, ela yai~se afastando do poder de compe
tição e perde o-ciclo de se recompor. 
_ -Portarito, hoje, na nação brasileira, o ponto mais 

importante não é apenas o crescimento pelo cres
cimento. Não é um crescimento a qualquer custo, 
mas é um crescimento para acompanhar o pro
cesso dinâmico que está existindo nas nações, 
e se a_Brasi1 perde isto, ele, certamente, fica uma 
flãção pagando esta perda nas próximas duas 
gerações, porque, para se recompor outra vez, 
ter o dinamismo de um mercado internacional 
e competividade com os paítes maiores, ele vai-se 
afastando e ficando cada vez mais em produtos 
tradicionais e perde a chance de ser uma nação 
dese-[wolvidã, e esta chance nós não temos o" direi
to de 'perl:ler. o oque-nos: ·estàmos negociando 

- não São inilhões de dólares. O que_ nós estamos 
negociando é o futuro da nação brasileira. É esta 
a nê:QOciação. 

O SR. CONSTITUII'ITE JAMIL HADDAD -Sr. 
Ministro Dílson Fl,lflaro, Ull) exame de legislação 
brasi1eira, indicativo à contratação de emprésti
mos externos, indica ter havido no Governo do 
General Er:nllio Médici uma usurpação pelo Poder 
ExecutivO, de funçoes· própriãs e indelegávets do 
Çgngresso Nacional Com isto, desde então, as 
negociaçõ_es relativas a empréstimos e endivida
mento extémo têm sido realizadas. por funcio
nários do Gqvemo, até mesmo· pelo segundo e 
terceiro esca1ão. A dificuldade de controle dessas 
negod.aÇ:õés, corria estive lendo d"' extensão des-
sa competência, tem gerado dúvida sobre a lisura 
das mesmas. Mesmo em se tran~ndo de hipóte
ses, que iniciativa teve V. E>r em sua gestão, à 
frente do Ministério da Fazenda, para apurar que 
parcela dessa divida seria indevida em face de 
tais irregularidades? Por fa__vPr, cite casos çpp~re· 
tos- se souber- e a natureza da irregularidade, 
s7 dispuser da informação necessária. 

O SR. DfLSON FU1'1ARO - Pois não, nobre 
Senador. Nós tivemos-aPenas dois casos no Rio 
.Grande do Sul, e que eu citei aqui. Foi citado 
pela imprensa, durante todo esse tempo, com 
duas cooperativas, em que houve dúvida sobre 
o montante, e foi imediatamente suspenso, e um 
deles cancelado, e o outro está em processo ain
da. O Banco Central mantém toda a questão da 
·dívlda-aenfio de um processo bem_ administrado. 
Foi citado várias vezes a auditoria sobre essa dívi
:ctâ; ·e-deve se fazer ciuditoiiã er(t 4tdo .. Auc:;litoria 
é algo extremamente importante em todos os se
tores do Governo, mas o grande problema, hoje, 
da dívida externa -, e eu quero voltar a insistir 
-é a questão que aumenta muito a dívida exter~ 
n3; que são ·os-juros, os custO da dívida erp: que 
nessa negociação que nós estávamos fazendo dá 
1 bilhão de dólares de diferença do custo, por 
ano, que é absolutamente importante é a questão 

do tempo. O Brasil não é um País .que pode ficar 
-todo o ano ~JJ.cto uma c.rise com os banqueiros 

internacionais. Nós somos uma nação, e uma 
nação tem que ter horizonte. Então, a questão 
do tempo é muito importante na negociação ex~ 
tema ... 

O SR jAMJL HADDAD - De diferença contra 
o devedor ... -

0-SR.DÍLSON FUNARO~De diferençacont_r~ _ 
o devedor, é claro, a nosso favor. Então, é 1 bilhão 
de dólares de diferença ~e seiViço da ~da. a 
nosso favor. Isto é o seguinte: nós temos na dívida, 
só com os bancos comerciais, no cálculo de um 
prime para llbor, como jâ conseguim-os em 
1985/8_6, e que, norina1mente, _eles só querem 
a dívida que vence no ano -não que[em_nego
ciar a dívida que vence em 1991 -, e o que 
nós esta:mõs propondO na nossa discussão, ago
ra, quando encerram~ é que nós só dJscutimos 
todo o estoque da dívida. Então, tem que se passar 
de prime para Ubor, que já foi conseguido em 
1985!85, no ináximo que o Brasil pode conseguir, 
que tivesse o mesmo spread que o México e 
a Argentina, que já chega a quase 1 bilhão de 
dólares de diferença. V. Ex' veja que este é o 
n$dmo que o Brasil poderia estar pagando. Co
mo existe a çláusula de que é retroativo a 19 de 
janeiro, quando nós suspendemos o pagamento, 
nós colocamos em cima da mesa. Isto tem que 
ser negociado desse jeito. Nós não voltaremos 
a pagar se não for desse jeito. Portanto, acho 
que esse ponto é absolutamente essencial,_ e: ciá 
1 bilhão de dólares por ano, de diferença; então, 
em vez de 5.600 cai para: 4.600, dentro _das mes--
mas condições de juros. -

O SR. JAMIL HADDAD - V. 6- pode repetir, 
~? -

O SR DfLSON FUNARO - Do prime para 
a Ubor, nós temos uma grande parte da dívida 
em prime e não em Ubor, o que dá 1% de 
diferença. Por outro lado, o _spread que nós paga
mos, o spread médio, está dando 2%, e se: o 
Brasil estivesse_ pagando, porque está pagando 
1985, 1986, nós estamos pagando spreads me
nores mas sobre o esto_que da dívida, se nós esti
véssemos pãgando um spread nonnal., igual ao 
que foi negociado recentemente, porque, quando 
nós negociamos em 1985/85, o México pagava 
1,25 e o Brasil impôs 1,15, sem Fundo Monetário 
e conseguiu. 

Na negociação de setembro do. ano passado. 
o México conseguiu 0,82, a Argentina· COriseguiu 
0.82 agora. Filipinas não conseguiu, conseguiu 
1 ,25, e voltou, agora, à negociação, depois que 
o Brasil parou, e disse que não aceitava mais 
e queria 0,82, igual ao México, e está nas negocia
ções fmais e, provavelmente, fecha a 0,82. E o 
que estou colocando é que se o Brasil __ - aç;bo 
que merece pagar menos do que 0,82- a nossa 
proposta era inferior a 0,82, se Q Brasil chegasse 
a 0,82, que é a condJção mínima a que poderia 
chegar, o teto máximo, está dando uma diferença 
de quase 1 bilhão de_ dólares~ SPmente em ter 
esse tipo sobre todo o estoque da dívida, para 
o estoque da dívida. 

o_ SR. JAMIL HADDAD -.Eu fana, ,agora, ~ 
última colocação, Sr. Ministro, que é a seguinte: 
V. Ex', respondendo à pergunta que foi formula!fa, 



Outubro de 1987 

dedarou que o Brasil nunca tentou, na realidade, 
uma negociação conjunta com os países devedo
res. V. ~disse que o que existe, na realidade_) 
neste momento, é um t:artel çl._e credores e que 
a posição-do Brasil era uma posição i!)dependente 
em termos de negociação da dívida. Pessoalmen
te, eu tenho uma visão diferente e que quero dei
xar colocada, neste momento, aqui. Eu acho que 
para se combater um cartel 9e credores, e há 
de se ter um cartel de devedores, caso contrário, 
a balança desequi11bra violentamen_te contra os 
devedores. Os fatos __ S6 se toniaro fortes a_ partir 
do momento em que se unem, e a possibilidade 
da mudança dessa economia mundial, que é sel
vagem, brutal e que leva os povos do Terceiro 
Mundo à fome, à morte de crianças, _enfim, a 
um sistema social degradante, já que somos a 
ao economia do mundo e a 67~ ern termos sociais, 
eu quero deix-ar daro a V. _Ex' e acho que a maneira 
de enfrentar precisaria, na rea1idade, de um cartel 
de devedores para enfrentar um cartel de credo
res. E quero deixar bem claro, tambêm aqui, pe
rante V. Ex", que a posição do Partido_ Socialista 
r bem claro, é a favor do não pagamento da dívida 
externa brasileira, já que nós achamos que essa 
dívida já está mais do que paga e que houve, 
na realidade, uma agiotagem internacional e que 
levou o País a uma situação de falência, a uma 
situação social que não pode ser admitida no 
final do século. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Com 
a palavra o nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Ministro, V. Ex" acha 
que seria possível o FMI mudar a sua ortodo~i_a 
frente a uma nova realidade que a cada dla se 
impõe, que é, no mínimo, a moratória declarada 
unilateralmen~ pelo Brasil, e que, também, sa
bendo c:omo nós sabemos, que o Brasil é sócio 
do FMI, e que, por isto, tenham os dois interesses 
comuns, não vê V. Ex- a posSibilidade de uma 
mudança na orientação do FMI? Esta, a primeira 
pergunta. 

O SR. DÍLSON FONARO- Tenho con
versado muito com _o Presidente do Fundo 
Monetário, que é o Sr. Michel Camdessus, uma 
pessoa que conheço já há alguns anos e. que, 
certamente, quer dar ao Funçlo urna discusJ3,ão, 
entre as nações, um pouco diferente, e mesmo 
o Sr. Jac;ques de Laroisiere que acabei conhe
cendo nos últimos tempos, procurava ao fmal 
da sua gestão, quando fez um discurso impressio
nante na sua saída do Fundo, mostrava que a 
entidade intemacignal deveria mudar, mas entre 
a posição do momento em que foi criado, e 
o Brasil como membro é um dos ~criadores de. 
wna instituição internacional, onde se discute o 
sistema financeiro internacional, e as posições e 
mudanças, no que se refere ao c;rescim~nto e 
à posição de toda a discussão do que vai ser 
a economia nos próximos três anos, não me pare
ce que haja uma profunda modificação interna 
na questão dos ajustes com as nações. 

Portanto, eu gostaria, ainda, de aguardar um 
tempo e fazer uma avaliação de wn caso con,ç:reto 
porque, até agora tenho, realmente, escutado, dis
cutido, visto um grande interesse para mudança, 
wn diálogo- e um discurso do próprio Presidente 
do Fundo, dizendo que só acr~clita na solução 
da crise at~és de um pr9Cesso de crescimento, 
mas eu não conheço nenhum caso concreto, por-
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que as nações que negociaram ainda há dois 
ou três meses, não me disseram que houve ne
nhuma diferença na negociação entre os anos 
anterioreS, e o que aconteceu nas missões que 
acaba_ram negOciando nos últimos dois meses. 

O SR. RONAN TfTO - A segunda pergunta 
é a seguinte: correu uma notícia às vésperas da 
renúncia de V. Ex, no Ministério, de que V. EJr 
tinha uma proposta pronta para renegociar a dívi
da externa. Primeiro, se é verdade e, segundo, 
se esta proposta que estaria pronta, se ela contém 
alguma coisa que ainda não foi falada até agora. 

O SR. DÍLSON FONARO - Sr. Sena
dor, eU VoU tomar a liberdade de pedir à Presih 
dência o seguinte: eu acho que, como cidadão 
e ex-Mini$tro que, ao negociar a dívida externa, 
pessoalmente, eu queria passar a V. E# que são 
representantes do povo, algumas informações. 
Por outro lado, eu não gostaria que essas informa
ções atrapalhassem qualquer negociação do nosh 
so Gove"mo com os credores, e ·eu tomaria a liberh 
dade, _S_r._Presidente, s_e V. ~me permitir, de 
propor urna ·sessão secreta. 

O SR. PREsiDENTE (Carlos Chiarclll)- Eu 
sugeriria uma solus.ão intermediária no sentido 
de que nós esgotássemos as demais perguntas 
e, ao final, deliberar sobre isto, indusive porque 
não é maté_ria qUase qUê de deliberação. V. Ex
é depoente e, na medida em que V. EX' tem algu
ma informação a dar, e que entende que pode, 
tomada-pública, prejudicar o andamento da estra
tégia da renegociaçâo do País, até por uma ques
tão de ética, nós respeitaremos a sua sugestão. 

Apenas· dãiia andamento às perguntas subse
qüéhteif e; -ao -fina], em função dessa pOstura, nós 
voltaremos ao assunto. 

O SR. JAf1IL HAQDAD -_?!'"· Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- Tem 
a palavra V.~· pela ordem. 

O SR. JAMIL HADDAD - Eu perguntaria ao 
nosso Ministro, se, na realidade~ s: EX' tem esses 
dados por escrito e _se há algum trabalho a res~ 
peito desse planejamento e renegociação da di
vida. 

O SR. DÍLSON FONARO- Tenho sim. 

O SR. JAMIL i-IJ\DDAD - Entáo, eu sugeriria, 
se possível, que o Sr. Ministro entregasse a cada 
membro da Comissão esse e~tudo que seria man
tido, então, dentro do sigilo normal. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -APre
sidênda responde: são duas questões de interesse 
"'":"'uma é a possibilidade do diálogo. O Sr. Ministro 
falará sobre o assunto, isto estimula e permite 
o diálogo porque o papel em si não permite, evi
dentemente. Mas, em nome da racionalidade dos 
trabalhos e da _operacionalização ... 

O SR. JAMIL HADDAD - Eu concordo com 
~proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelll) - Nós 
daremos Continuidade: Parece-me que o Sr. Se
nador Ronan-Tito tem uma outra pergunta a fazer 
e ainda nós temos rrials 4 Senadores, além do 
Sr. Vice-Presidente, para argüirem_ e deixaria essa 
info(mãção fina1, fazendo, então, uma ponderação 
aos Si's:- 5enadores e membros da Comissão. O 

Sexta-feira 30_ 29!1 

Se. Ministro m9stra uma disponibilidade enorme 
e eu volto a reafirmar que S. Ex9 foi constante, 
aqui, no depoimento inicial do Si'. Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

Um fato que acho que vale registrarmos: o Sr. 
Mintstro estava convidado como Ministro, no dia 
em que estava sob a turbulência da- sua saída~ 
do Ministério, e teve a notáveí preocupação, ísto 
tem que ser registrado aqui, de tomar a ioiciativa 
de comunicar que o cidadão Dílson Funaro que 
deixava de ser Ministro, continuava à disposição 
do Poder Legislativo, do Senado, para prestar as 
informações que a Comissão desejasse. 

Então,_ acho que, em nome disso e conside
rando que S. EX' renunciou e tem um compro
misso e u_m avião que sai às 19 horas e 30 minu
tos, eu pediria que nós pudéssemos, então, agili
zar as questões, na medida do possível. 

OSR.RONANmO-Sr.Ministro,noentender 
de V. EX' qual o papel que o Congresso Nacional 
- esta Comissão em particular - poderia de
sempenhar no processo da renegociaç_ão .:rt,yal, 
e quais as medidas concretas, na opinião de V. 
Ex!', caberiam aos representantes_ do povo e dos 
Estados? Sabemos que lá fora existe muita desin~ 
formação sobre o Brasil, sabemos também que_ 
os credores têm consciência d.o perigo que a mo
ratória brasileira representa para o mundo fman~ 
ceiro._ Enfim, como materializar o papel político 
do Congresso Nacional nesta questão, sabendo 
que os __ Congressos dos países desenvolvidos têm 
também uma força muito grande na decisão da 
política dos paises como os Estados Unidos, Fran~ 
ça, Alemanha, Japão etc; 

O SR. D[LSON FONARO - Nobre Senador, 
V. Ex!' coloca um dos pontos mais altos, mas 
a desinformação não é só lá fora, é aqui dentro 
também. E certamenle, o proceSso político e o 
CongresSO Nadonal podem sustentar o cresci
mento brasileiro atr.cwés de um diâlogÇ> sobre a 
negociação externa, nos níveis que ele deve ser 
colocado. Aqui dentro, acompanhei muito de pe"r
to, qualquer empecilho lá de fora, qualquer peque
no problema aparece em grandes manchetes, a 
solução do problema, no dia seguinte, vem numa 
pequena notícia, publicada na quinta págína. O 
grande problema da dívida externa é maior dentro 
do País do que fora dele. Os negociador~s interna
cionais sabem, exa.ta~ente, que precisam rene
gociar nos moldes que as Nações estão propOn
do. As Nações que tiverem postura, renegociarão 
sem perder o seu futuro, aquelas que fraquejarem, 
certamente, não renegociarão nas bases que po
dem permiti~las continuar o seu desenvolvimento, 
o seu crescimento e enfrentarem no dia de ama
nhã. A grande discussão é esta, todo o restante 
é -absolutamente secundário. Portantõ, acredito
que esta Comissão, através de um grande diálogo 
nacional, coloca realmente o problema nacional 
como ele deve ser colocado. 

Temos que discutir em detalhes as propostas. 
A nossa proposta é de 4 anos de refinanciamento. 
Ela já foi conversada e mostrada aos banqueiros, 
que não dão opinião. Eles dizem o seguinte: nós 
precisamos de uma instituição internacional. Que 
tal o Fundo Monetário para voltar aos sistema 
anterior? Quando fomos ao Banoo Mundial, eles 
pegaram ã proposta - era um livrinho amarelo 
- e falaram: Lemos a proposta brasileira. Isto 
é ouro, a sua proposta é correta, é tecnicamente 
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perfeita, vamos imediatamente mandar uma mis
são. O Banco Mundial pensa em crescimento, 
e tem uma outra estrutura, uma outra visão dos 
problemas internacionais. Portanto, na realidade, 
acho que o problema, o equacionamento e o tra
balho da Comissão é da maior magnitude. Uma 
comissão como esta pode realmente permitir que 
o Governo e a Nação brasileira continuem lutando 
pelo seu futuro. Este é o grande trabalho da Co
missão, é o grande trabalho que V. Ex"' farão, 
tenho certeza disso. 

O SR. RONAN mo-É quase sempre o Pfesi
dente que negocia a dívida externa. Quãndo há 
desgaste do Ministro, ou por continuic:l_ªde no car
go, ou por crises intemÇ~.s, ou porque há qualquer 
medida que o Ministro tome aqui dentro e que 
ontrarie interesses da_ ro_ID.Q_ria,_Qu de um grupo 
que é mais poderoso, ou que tem maior força 
para se expressar, isso pode prejudicar a negocia
ção Já fora. Então, a minha sugestão -gostaria 
de ouvi-lo, porque V. Ex' tem uma experiência 
grande no trato da dívida- é a seguinte: O nego
dador da dívida como o Presidente desta Comis
são - ela foi criada para negOciar a dívida -
deveria ser alguém bem sintonizado com o Minis
tro da Fazenda, mas que não fosse o Ministro 
da Fazenda, para que não houvesse essa duali
dade dos problemas daqui afetarem os de fora, 
principalmente esse; o ·outro, de lá de rara. afetar 
menos o daqui, mas que esse gestor da dívida 
externa fosse também um coordenador, digamos, 
das explorações das novas riquezas nacionais. 
Vou dar um exempfo: V. ~. fafou com muita 
propriedade na questão do rebaixamento dos pre
ços das nossas exportações e e~os~ hoje, ex
portando minérios de ferro de Carajás a 13 dól~res. 
quando o custo interno é de 17 dólare$. Te mos 
93% do nióblo do mundo, o seu qUilo metalizado
é de 400 dólares o quilo, e estamos exportando 
uma tonelada dele a 56 dólares. 

Então, Ministro, acho que também V. Ex'! enfo
cou este problema de maneira extraordinária. O 
problema é de crescimento deste J::'aís._] e mos 
que dar condições para que não só esta geração, 
mas também as futuras tenham condições de 
respirar e de viver. Entretanto, estou sentindo uma, 
dua1idade do Ministro que negocia lá fora ~ do 
MirUstro que gera a coisa aqui dentro. Então, a 
minha sugestão é neste sentido de que o Ministro 
da negociação externa seja também coordenador_ 
da floração de algumas riquezas, como P niQbio. 
Temos o nióbio e uma série de outros minérios 
raros- eu diria 9 no. mínimo- que poderíamos 
metalizar e já temos tecnologia brasileira para me
talizá-los, é só começarmos. Nenhum p.,_ís fica 
rorte se não há um produto para que ele possa 
predominar no mercado externo e comes-ar, en~ 
tão, assim uma nova fase da negociação çla dívidª. 
O que pensa V. &1"? 

O SR. D!LSON FUNARO - A questào ê do 
enfoque da negociação. Quando discutíamos so
bre a Cólnlssão de Negociação, um dos proble
mas que sempre discuti com o Senhor Presidente 
era este, era de termos uma comissão, porque 
isoo permitiria, primeiro, oficializar um pouco as 
reuniões que tínhamos no âmbito daquela comis
são e, segundo, tennos um negociador que pu
desse conversar com os bancos privados, para 
que o Ministro da fazenda e o Presidente do Ban
co Central não tivessem que sair cada vez do 
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Brasil para ter Ulila discussão. Somente_ no mo
mento preciso o Ministra deveria ir para uma ne
gociação flflal ou conjuntamente, para se dar uma 
maior flexibilidade ao tratamento da dívida. 

V. Ex' colocou um ponto importante: ter um 
negociador específico para a dívida externa. po
rém o que ·poderia representar uma negociação 
externa é urna postura da Nação, é o reflexo de 
qUe não é a Ministro que está negociand<?. Vejam 
o caso, como o meu: se mudássemos de linha 
hoje, teria _ _sido_rnulto_.barato a queda de um MilliS~
tro ptla mudança e pé lo cr'escimenté:> de um país. 
Nós somos mais do que isso, nós todos juntos 
estamos querendo uma renegociação que per
mita que o Brasil consiga este espaço no futuro, 
por isso seria uma renegociação importante no 
sentido-de mesmo que saia urn Ministro o outro 
Ci5ffflrtue. É a Nação,- é o Presidente, é o Con
gresso que estão envolvidos. Por isso que a desin
formação nacional me surpreendeu muito, inclu
sive isso ficou muito c:laro. Fala-se muito em 
transparência, mas ficou muito transparente aqui, 
dentro do BrasiJ, a posíção de muitas pessoas. 

Ô sR. RbNAK ·mo - Finalmente-. apenas, 
Sr. Presidente, para não abusar, gostaria de per
guntar- se esta ComJssão quer subscrever esta 
minha prOposta, senão eu a farei, pessoalmente 
ao Presidente da República. Eu sufietirià o honi.e 
de V. Ex.', para presidir esta Comissão de Negocia-
ção. Muito obrig~do. -

O SR. PRESIDEt'ITE (Carlos Chiarelli) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte VIrgílio Tá
vora. 

O SR. VlRGfUO TÁVORA- Permita-me cha
má~lo de Ministro Dílsot1 FunarO, pin-a deixarmos 
em tempo bem protocolares aqui a nossa c;l!scus

- sãõ, já que divergimos tanto no plano interno, 
vamos ver se nO plano exte-rriO algo vamos ter 
de comum. 

Preliminarmente, aqui foi muito falado e V. Ex' 
enfatizou bastante a questão do déficit. E púbUco 

_ qúe seria manejaQo como um argumento que 
n·ã:o respondia bem a wna realidade, o déficit não 
ser tão importante como o foi. Então, não sendo 
assim, tão importante, a consideração do déficit 
d_e_ntro das agruras dos problen1as brasileir"os, 
qual a explicação dada, e aí fazemos inicialmente 
a nossa solicitação da_ imprensa, porque Sfinão 
não sairia daqui bem [umida dos necessários es
_clarecimentos, a seQuinte Observação: -após a sua 
saídà, sente-se c::omo que, não diremos subordi
nação, mas uma maior divulgação de contatos 
com o FMI. 

Ao reajustar as tarifas públicas antes ctit sua 
saida, V . .Ex" já procurava ajudar essa mudança 
das negociações ou procurava com as mesmas 
atacar este_ problema que aqui não foi apresen

-tado com tanta importância como fosse o déficit 
público. Essa é a primeira pergunta. 

O SR. D[LSON FUNARO - Nobre Senador. 
vou coioêar o problema do défidt, porque talvez 
eu não tenha sido bem claro naquele instante. 
O déficit público tem .a maior ou menor impor
tânCia nó processo infladoqário, dependendo de 
como está a economia. No ano passado, no Plano 
Cruzado, qualquer pequeno déficit público au~ 
mentava a demanda e, certamente, pressionava 
os CUStos e se transformava num volante_ e numa 
alavanca da inflação. Neste ano, com o mercado 
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um pouco mais equilibrado, o déficit público já 
não tem a proporção que teve no ano passado. 
Se examL®rrnos o déficit em detalhe verificare
mos que parte dele, este ano, será para a compra 
de uma safra agricola, que foi maior que a do 
ano anterior; provavelmente, este será um grande 
peso do déficit público hoje. 

· Outra _componente importante do déficit, neste 
ano, vai ser certamente, não o problema das tari
fas,- qUe têin que ser-reajustadas numa infl~ção 
dos úJtimos três mes~. e que têm que ser man
tidas, porque não podemos abrir um déficit públi
co maior, devemos mantê-lo dentro de um nível 
ra2oâvel._ O que eu quis dizer, naquele nioffiento, 
é que o déficit público brasileiro, diferente de ou
tras nações, não_ _é um_déficit tão alto como existe 
em outros países que têm uma inflação muito 
mais baixa que a do Brasil. V. Ex!' conhece o déficit 
italiano e conhece a inflação itéll_ia_na. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA- E o progresso ita-
liano... --

0 SR. D[LSON FUNARO - O déficit itali > 
chega praticamente a 9,5%, Este ano, o MinL.... ..> 
da Fazenda de lá, está tentando redutir para 7,5%. 
O déficit brasileif9, no ano passado, foi de 2,9%. 
A Itáli!! está com 7% de inflação. Portanto, a rela
Ção déficit/inflaçãO não Pode ser viStã apenas do 
prisma único déficit/inflação. Quãndo falei da ãiVi
da em relação ao déficit, é que na realidade todas 
as propostas do Fundo Monetário, no passado 
e no passado recente, inclusive na primeira visita 
que fiz, eram para um país que não tivesse déficit, 
mas tivesse um superáVit de 2%, de 1%. O que 
certament~ provocaria uma receSsão profunda 
este ano se adotássemos _uma pOlítica_ de um corte . 
rigido de um déficit público de mais 2,9% ·para 
menos 1% ou para zero. Era isto que eu queria 
citar a V. EX' 

O SR. W_RG(UO TÁVORA- Eminente Ministro, 
V-. f:x1' vai ver que aqui não vamos dis_cutir com 
V. Ex', aliás até em respeito pela boa idéia e pela 
boa intenção que teve do Plano Ül.\Zado. em al
glilis dos seus efeitos bons ou maus. V._ Ex' há· 
de concordar que àquela época deve ter até haYJ. 
do muita surpresa na equipe governamental 
quando o déficit alcançou aquelas alturas, a dívida 
interna diminuiu e a própria contrapartida de cru· 
zeiros, o superávit foi o menor dos anos anteriores. 

V. ~ não respondeu a nossa pergunta, que 
era justamente sobre esses reajustamentos, a que 
tenderam a suprir de recursos da caixa do T escu
ro para que esse déficit foSse menor, ou já era 
alguma atitude liberalizante por parte do Governo 
brasileiro quanto às intenções, nunca desmen
tidas, de rundos internacionais e de di[erentes au
toridades com que V. EX' se houve. 

O SR. DfLSON FUNARO ~V o~ ser muito claro. 
Não houve nenhuma intenção de reaj~ste d~ tarifa 
por causa do Fundo Monetário Intemacíonal. 

O SR. VlRG[UOTÁVORA-Ótimo.porque fica 
registrado. 

Entã'?, foi para o déficit? 

O SR. D!LSON fUNARO- foi. 

O SR. VIRG!UO TÁVORA- I::ntão, o déficit 
tem algwna importância? 

~~O SR. D[LSON FUNAAO- E evidente. 
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O SR VIRGfLIO TÁVORA-As perguntas agora 
serão mais suaves. A grosso modo, qual o percen
tual da dívida atribuído a bancos privados estran
geiros, a bancos oficiais e instituiÇões internacio
nais? T ado mundo fala "pagamos de divida tanto 
e transferimos tanto". Eu, pelo menos, tenho uma 
noção _diss_o_ pelo dever de estar contraditando 
V. EX', mas, depondo perante esta Comissão, V. 
Ex poderia reafirmar, a grosso modo, essas per
centagens? 

O SR. DfLSON FUNARO - Claro. São 67 bi
lhões a bancos comerdais, Há no Oube de Paris 
14 bilhões. Quando negociamos hoje deve dW. 
wn pouco mais; há, no último registro do Banco 
Central, 7,9 bilhões com o Banco Mundial •.• 

O SR. VJRGfLIO TÁVORA- O resto dá !6 bi
lhões. 

O SR DfLSON FUNARO -É isso. 

O SR. VlRGfLIO TÁVORA- A Comissão fica 
informada pelo Sr._Ministro Dllson_ Funaro de que 
aos bancos privados devemos aproximadamente_ 
70% da nossa dívida, aos bancos oficiais 14% 
e às instituições internacionais 16% . 

Sr. Ministro, como acompanhar o desenvolvi
menta industrial, máxime tecnológico,- a que V. 
Er tanto se referiu, se não forem bem sucedidos 
os esforços da renegociação da divida? 

O SR: DfLSON FUNARO - Deixe-me partir 
deste ponto; primeiro, acho que há algumas variá
veis que precisam ser colo_cadas n~ qu~stão. 
de V. E>r A primeira delas é a seguinte: que tipo 
de superávit o Brasil pode conseguir este ano 
e em outros anos? A proposta era cerca de 8% 
e não 12%, como no passado. A renegociação, 
como eu disse à Comissão; pode permitir uma 
discussão sobre os juros retidos para normalizar 
a posição brasileira Portanto, os juros retidos eg.. 
tão em cerca de 5,6 bilhões de dólares por ano, 
e estamos discutindo cerca de 4 bilhões de dóla
res de refinanciamentos nos órgãos oficiais, nas 
instituições internacionais e nos banqueiros priva
dos, para normalizarmos a posição brasileira. A 
questão da renegociação externa passa pela nor
malização. Isso é importante, porque é diferente 
de outras nações que precisam de dinheiro novo 
para fazer face aos s_eus compromissos. Temos 
a mesma discussão "Com os banqueiros interna
cionais quanto à questão do refinanciamento, que 
não é colocado por eles como· dinheiro novo; 
porque eles sabem que é um refinanciamento 
de juros, que foi coloc:ado desde o primeiro mo
mento para normalizar uma posição brasileira. 
Com o Banco Mundial, sua missão já está pro
pensa a encaminhamento que permita um finan
ciamento maior. Certamente o Bras_il tem uma 
grande oportunidade de fazer esse refinanciamen
to internacional sem maiores problemas, porque 
ele tem uma posição dez vezes melhor que já 
o fizeram. Só que eles adotaram as políticas do 
Fundo Monetário, e o Brasil não deseja adoUJ.r. 
É incrível o Brasil continuar pagando, como pa
gou nos últimos dois anos, 24 bilhões de dólares 
e não receber nada de refirv~_oç:iªmento. Se a Na
ção brasileira é uma Nação tão pequena, que 
paga 24 bilhões de dólares, e não consegue refi
nandar uma parte, então, realmente, ela não me~ 
rece ser refinanciada. 
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O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Sr. Ministro, s6 
para eXJ;licãÇão-à-CotnTSsãó, V. Ex' disse que nada 
de dinheiro novo. Permita~me lernbrar~lhe que das 
instituições - por isso é que perguntei a V. ~ 
qual, a grosso modo, essa percentagem das insti
tuiçõeS: internacionais- V. EX' está negociando 
dinheiro novo, não é só novo· não, é novfssirno. 
V. esc.- não, mas o sucessor de V. ~. o Governo 
brasileiro, e oxalá pegue não 2,5, mais, até 3, 
4 bilhões de dólares. Isso, na hipótese otirnista 
JV\as perguntei a_ V. Ex' na hipótese pessimista, 
se formos malsucedidos -se formQS_ bem~_su~ 
cedidos, está tudo ac.;~bado, direitinho, dentro do 
figurino- qual o c:aminho que V. EJcl' apontaria? 
Seria urna autarquização da econ'?mia? 

O SR. DfLSON F!JNARO - De jeito o!gum. 
Isso seria urn sl!icídio, 

O SR. VlRGfLIO TÁVORA- Go.t.namos de 
ouvir a soluç~o que V. Ex!' procuraria dar, se Minis
tro fosse. 

O SR. DÍLSON FUNARO --Quero insistir com 
V. Er õ~segtiinte: que não passa por uma mu
dança da ecoriomia irlterha; passa por uma nor
malização da negociação. Se formos mal suce
didos- suponhamos que este ano os banqueiros 
não quisessem conversar com o Brasil. Neste ca
so, fiCariam suSpensos os juros. É evidente que 
V. Ex' estáPartindo de uma hipótese radical, pessi
mista. Estou partindo agora da sua hipótese, uma 
hipótese radical, onde as pessoas não conversam, 
nã_o __ há negociaçã,o _i_nternaclona1 e as pessoas 
simplesmente s~ retiram da negociação. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Não ficam levando 
c~rn _a -~arriga para a frente? 

O SR. DÍLSON f_UNARQ - Fic:ariam retidos 
aqui no Brasil5,6 bilhões de dólares, sem necessi
dade, maior do que o que estamos pedindo para 
normalizar, quando outros países precisariam de 
dinheiro novo para refinanciar, 

A questãO do Bãn_c:o Mundial e do Banco Intera~ 
mericano de Desenvolvime:ntQ; estamos pagando 
aà Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
mais dó q\:u{ eStá nos finafldarido. Qu&1to ao 
Banco f1uncjial, somente no ano passado é que 
C()!lsegulmOs receber mais âo que estávamos pa~ 
gando. Quando entramos no governo não havia 
um volume de projetas que permitissem· financiar 
o montante que estávamos pagando. No ano pas
sado pagamos 12 e recebemos 1.7. Felizmente, 
foi positivo, 500 milhões de dólares, não no ano 
fiscal do Banco Mu_ndia1 de junho a julho, mas 
no ano~calendárlo brasileiro, que foi durante 
1986. Po! isso, este ano, estamos ampliando com 
o Banco_ Mundial para tentarmoS chegar a 2.5 
e, para financiarmos uma parte desse déficit e 
norrrializarmos a situação inteinacional. AgoraJ 
nunca parti de uma posição radical, porque as 
pessoas e-os banqueiros, com qUem conversei 
lá fora", estão buscando um caminho para a solu
ção da crise e não querendo radicalizar wn pro
cesso de crise. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA -c: Uma pequena cu
riosidade, Sr. Ministro. Por que é que em maio, 
em junhO, quando o Governo brasileiro tinha um 
apoio interno inconteSte·.- res-ervas-_pondeiáV'eis, 
uma credibilidade intemadonal, ele não procurou 
forçar a barra e fazer esta renegociação? Isso ates
tam os importadores as cüficuldades já de deter~ 
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minadas importações via res!rições feitas pela CA
CEX, que já são muito grandes. Esperamos, como 
todos os brasileiros, que o Governo, o mais rapida.. 
mente possível seja bem-sucedido nesta negocia~ 
çã-o~ Àquela ocasião, V. Ex' se sentava à mesa, 
estava com bastante dinheiro para jogar pôquer 
com os_ adversários. Hoje, jogar pôquer com os 
adversários com os func):os dos bolsos já quase 
sendo alcançados é muito mais difícil, não? 

O SR. DfLSON FUNARO - Nobre Senado.r, 
vamos colocar a visão desse problema dentro 
de um outro quadro. Em primeiro lugar, rapida~ 
mente, a CACEX está liberando, para a iniciativa 
privada, mais guias do que no ano passado. No 
mês de março foram 800 e poucos milhões de 
dólares de guias, contra 700 milhões no ano pas~ 
sado. Portanto, o problema da CACEX é que hou
ve um momento em que os importadores entra
ram, nã,Q com um bilh~o de pedidos por mês 
o~ oitocentos milhões de pedidos por mês, mas 
dois bilhões e duze~tos por mês. Achando cjue 
haveria uma crise eles quiseram importar mais. 
Assim, a CA.CEX foi obrigada a fazer uma adminis~ 
tração dos pedidoS que lá entravam. Esse é wn 
outro problema. 

O SR VIRGÍUO TÁVORA-E face ao desenvol
vimento havido no ano passado que requeria e 
muitíssimo o aumento dessas importações, não, 
Ministro? 

O SR. DÍLSON FUNARO ,;_ Oaro, mas as im~ 
portações no ano passado foram 70% a mais 
do que no ano anterior para o setor privado. Real
mente, o desenvolvimento nacional fÕi compen
sado por maiores guias e aproveitamos, sim, que 
o preço intemadonal do petróleo tinha caído e 
demos mais guias para o setor privado fazer o 
seu desenvolvimento no ano passado. 

Mas voltando ao problema que V. Ex' cOlOCÓU, 
e que me parece de fundamenta] importância: 
por que não fiZemos, depois do Plano Cruzado, 
uma negociação externa, quando o Oovemo tinha 
6 bilhÇ>es e meto, 1 bilhõ~ de reserva t:laquele 
instante? Vou reSponder-lhe o seguinte: naquele 
instante, tínhamos 14 bilhões de dólares que eram 
o problema da Oube de Paris que chegava, no 
final, a 4 bilhões e 6oo; qUe-chegou no final do 
ano passado- portanto, é uma importância rela~ 
tivamente pequena no fluxo da dívida - com 
todas a~ nações que tinham deJxado d~ ser pago 
desdé 85 e 86 e nós caminhávamos, acelerãda
mente, para fazermos um acordo no Oube ·de 
Paris para deixar o pagamento das nações em 
ordem, para podermos discutir a grande parcela 
da dívida que era com os_ banqueiros comerciais. 
Isto foi feito em 19 de janeiro deste ano. A partir 
daí pudemos discutir com os banqueiros, ainda 
com uma reserva de 3.9 que foi anunciado pelo 
Presidente à época, hoje, como disse, está em 
3.4, no dia que saí do Governo. Isso mostra que 
o Governo tem, absolutamente, res~rvas para_ po-
der enfrentar as importações dos próximos quZ!tro 
meses e pouco.- Assim, é completamente dife
rente de um Governo que chegou em 1982 e 
não tinha um dólar para pagar nenhuma impor
taÇão e ficava na peiidência de pagamento de 
petróleo e de outras matérias~primas necessárias, 
e se houvesse alguma exportação naquele mo
mento. 
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Portanto, o Governo brasileiro,~hqje, está abso
lutamente, a cavaleiro para poder discutir esta 
questão da dívida. Agora, à dívida de curto prazo, 
como disse, não acont~ceu ~bsolutamente nada, 
já estamos com 60 dias a p:>~rtir da suspensão. -
E toda a história de retaliação, de medo de assus
tar a sociedade brasileira não passa de um Qrande 
blefe, pois o Governo não caiu. O _f]ovemo brasi
leiro teve consciência e amadu~ç;imento de po
der discutir, no momento certo, com a reserva 
ainda com o nível de quatro meses de importação 
e estabalecer _condições diferentes para negociar 
a dívida brasileira. 

Acho que se o Brasil tivesse 7 ou 8 bilhões 
de dólares, não deveria _deixar de pagar. Deveria 
fazer o que nós fiZemos à época, que foi procurar 
voltar ao mercado voluntário junto com os ban
queiros. Hoje, o testemunho é deles, várias vezes 
me disseram, perguntaram-me- por que naquele 
momento não voltamos ao mercado voluntário? 
56 que ã história não volta atrás, isso aconteCeu 
o ano passado, e eles acharam que precisavam 
de 100% de assinatura de todos os ~:!ancas e 
iam fazer isso com u Brasil, para que voltasse 
ao mercado voluntário, o que fiZeram com outras 
nações, mas que ficaram aguardando por dez 
meses uma resposta do sistema financeiro. 

O SR. VIRCiiLIO TÁVORA- A resposta é bri
lhante, naturé1lmente, mas_ o com::eito é meramen
te opinativo, aí, na última parte. Aceitámo-la e 
não iremos discutir numa sessão pública como 
esta, Sr. Ministro Funaro, inclusive o limite dessas 
reservas. 

O SR. DILSON FUNARO - Não. Eu faço ques 
tão de discutir numa sessão pública, porque este 
tipo de comportamento, nobre Senador, é o que 
realmente aconteceu quando vim ao Senado F e
der ai e que o Senador Roberto Campos nie disse 
que eu só tinha 1 bilhão de reservas no Banco 
Central. Elas estão publicadas que eram_ 4 e meio 
naquela época. E este tipo de colocação é de 
maus brasileiros, porque, na realidade, sempre 
mostram um país quebrado, quando o Brasil não 
está e tem reservas depositadas lá fora e estão 
registradas no Banco Central. Portanto, este tipo 
de comportamento é o que mais empobrece a 
negociação, porque sempre estão colocando dú
vidas sobre coisas que não existem. !sto precisa 
ficar muito claro aqui dentro. 

O SR. VIRCiiLIO TÁVORA- Eminente Ministro, 
a discussão, com a ca,ima que estou procurando 
fazer, tem a sua razão de ser e lhe disse que 
até não gostaria de discutir este caso. Tenho as 
notas taquigráficas do Senado e V. Ex- ...:.... sem 
defender o Senador Roberto Campos - está 
equivocado. V. EX' dizia que o nível era de 5 e 
S. Ex" dizia que tinha informações de que era 
menos de 5. 

O SR. DÍLSON FUNARO - Não,_ eram dois. 
Agora me recordo bem, eram d_ois. En~o, V. EX' 
vá buscar as notas taquigráficas, porque me lem
bro bem. 

O SR. VIRCifUO TÁVORA- Basta que V. Ex< 
veja as notas taquigráficas para se certificar. Mas 
em todo caso, não passa na cabeça de um ho
mem que levou toda a sua liida, procurando o 
bem-estar deste País, cuidando, e a consciência. 
me diz isso, que viesse fazer perguntas, aqui, de 
mau brasileiro. Isso, naturalmente, é a excitação 

de que V. Ex" se acha possuído, explicável pelas 
más compreen-sões que teve da sua atividade. 
Mas tomamos a repetir que estranhamos porque 
no início de maio, junho, do ano passado - V. 
Ex" disse a9ora que não adianta cantar o passado 
ou chorar o leite derramado - não fiZemos essa 
renegociação porque realmente era a ocasião, is
so tpda lógica diz, pois estávamos munidos das 
condições necessárias. 

Fmalmente, queremos um conceito meramen
te opinativo- de V. EX Em que ponto estaria o 
Brasil sem os investimentos tomados possíveis 
graças a essa dívida contra_ida_, em que parte desti
nada. reconhecemos, às obras fundamentais e 
algumas delas que todos consideram-nas faraô
nicas? 

O SR. Dfl.SON FUNARO - Nobre Senador, 
V. EX' sabe muito bem que o resultado do cresci
mento de um pais é o somatório da poupança 
inte~ e.da externa. É evidente que o empréstimo 
externo quando soma à poupança, para que exis
ta_, se transfo_rma em investimento e realmerite, 
o país cresce. Não há dúVidas quanto a isto~ Nun
ca! em momento algum, foi discutida a questão 
do endivid_amentç> externo, quando esse se soma 
à poupança interna transforrna~se em investimen
tos necessários. ls.so, ao contrário, ele acelera o 
progresso de uma nação. 

O SR. VIRCifLIO TÁVORA -Agradecendo ao 
Sr. Ministro, gostaria de saber se V. Ex' acetta, 
depois, que mandemos cópias das notas taqui· 
gráficas do Senado, em que-Verá que a atitude 
do Senador 'ilirgfllo Távora, apesar de seu adver
sário, não foi de mau b:~sile!ro, não foi de dúvida 
que as reservas fossem tais ou quais, porque isso 
daf seria um desserviço ao País. Foi, ao contrário, 
o de apresentar questionamentos que, a eminente 
"Situação" - entre aspas -, seja ou PMDB, ou 
seja PFl.. talvez por acúmuJo de preocupações 
políticas, nunca se dignou a responder. 

· Era isso o que eu tinha a dizer. 

O SR. OfLSÜN- FUNARO - Nobre Senador, 
se__v. Ext permitir, em momento algum quis me 
referir a V. Ex' Eu disse _que a colocação de reser· 
vas baixas era sempre uma afumação de maus 
brasileiros. Referi-me à tese e não a V. Ex~ Apenas-
para esclarecer. · · 

OSR. VIRGILIOTÁVORA-Apenas quero dizer 
a V. EX' que a questão das reservas :__ é a que 
me ~(eri_ - não poderia fazer numa sessão. V. 
Ex' deve -estar reCordado, só pãra não fazer mais 
alu_são a respeito, de que fui o Presidente d~ uma 
Col!lisSã_o de Inquérito sobre o comércio, primeiro 
com a Polônia, depois com -o- JeSfe europeu e 
nós verificamos bem esta questão das reservas 
lá. - . --

Era isso que queríamos dizer e alertarmos a 
V. El&. nunca houve intuito, aqui, de colocar mal 
O Governo- brasileiro ein uma situação que nos 
cabe, todos, defender. -

O SR. Dfl.SON FUNARO - É <iarol Nem eu. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos ChiareUi) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Aluizlo Bezerra. 

O SR. AL.UfziO BEZERRA - O Sr. Ministro 
nos trouXe alguns dados e respostas sobre algu
mas questões que eu deveria formular sobre algu
mas posições. Mas quero dizer, que como mem-
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bro desta Comissão, neste instante, Sr. Ministro, 
não vou me. deter nos detalhes, mas me ãterei 
ao aspecto macro da questão, naquilo que me 
parece que pesa, que decide, que determina o 
curso do processo. _ _ 

A questão da dívida externa não é nova, nem -
no Brasil, nem na América Latina, nem no ml.lndo, 
Ela é uma questão que vem tomando uina, dlscus
silí.o coletiva nos órgãos, à medida_ em que os 
países subdesenvolvidos vão procurando e botan~ 
do fora para poderem discutir es_se_ grande proble
ma. E nos últimos 60 dias, em dois encontros 
regionais que tive, tanto na COPAL, em Lima, 
discutindo com mais de trinta partidos políticos, 
representando mais de vinte países, a questão 
da dívida externa era a primeira questão do terná
rio de todos os _que representavam os países e 
os respectivos partidos políticos. 

Recentemente, em Argel, nas últimas semaiiàs, 
participando Cfe um encontro que não era díreta
mente sobre a dívida, mas na discus,são_ que roda
va entre países asiáticos e africanO~ 1ãmbém a 
dívida externa era o tema que mais trazia o centro 
do debate e das discUssões. Há maiS de oito ãnos, 
discutindo, ém Paris, num seminário, quan-do se 
discutia e vinha à_ tona_ o plano universitário, a 
questão da nova ordem económica na busca de 
uma saída, já se ouvia, dos grande~ mestres e 
dos técnicos de grande envergadUra, que a saída 
para os países latino-americanos ou afriCãii.Os e 
asiáticos, com relaÇão ao problema da dívida ex~ 
tema, a manter as relações econômicas injus~s 
- porque hoje existe - não haveria outra saída, 
senão 6 de apagar a dívida para melhorar a situa
ção internacional. 

Com relação à situação brasifeíra que, segundo 
os dados que temos aqui - até tomamos dados 
de outros companheiros, mas já o sabemos bem 
-só de _70 a 86, o Brasil, como a América Latina, 
deixou de ser um país para onde vêm dólares_ 
para o seu desenvolvimento, para ser País expor~ 
tador de dólares para os países desenvolvidos. 
Isto mostra as estatísticas. Como V. E;xt acabou. 
de afirmar agora, há pouco, nos últimos dois anos 
saíram 24 bilhões de dólares sem praticamente 
poderem refinanciar a dívida. Queremos tornar 
por base -e V. Ex' colocou muito-bem o proble
ma das relações ~onômicas injustas em que se 
baseiam os prindpios da nova ordem económica 
internacional da constante luta pela discussão 
Norte-Sul: países em vias de desenvolvimento, 
77 versus países industrializados, países ricos. 
E, como exemplo, o suco de laranja é bem carac
terístico. _Os países em_ vias de desenvoMmento, 
<:orno o Brasil, lançam grande quantidades de 
produtos no mert:ado internacional e recebem, 
em contrapartida, a metade do preço do que rece
biarrca:rnes-.-

É inlj,osSível que trabalhadores, sem assistên
cia méd[co-previdenciária, com dificuldaâes, atra
vessando sol a sol, trabalhando 14 horas por dia, 
possam ter os seus produtos na exportação rece-
bendo metade do preço de um ano para outro, 
quando deveriam receber muito mais. 

Tenho uma declaração, também, do Presidente 
Fidel Castro, numa entrevista- a dois parlamen
tares norte-americanos, onde S. Ex' diz que se 
Cuba não tivesse contrato que tem cOm a·-uni~o 
Sovi§:tica para que os preços dos produtos indus· 
trializados e matérias-primas _que_ exportam para 
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a União Soviética acompanhassem o aumento 
de preços dos produtos industrializados e maté
rias-primas, Cuba não poderia ter tidO êxito de 
ser hoje o país que tem, mesmo çorn as ~ansfor
mações econômicas, o menor fndice de mqda
Hdade infantil, melhor saneamento básico deoto= 
dos os países do Terceiro Mundo e-_nÍVel de- effi-
prego com as concllções econômlcas de" recursoS 
materiais bem distante da r~_idade brasileira. 

Sr. Ministro, tendo em vista estas _cQnsiçleriições 
e outras que falou V. Ex' aqui - assím vejo no 
caso recente da tecnologia -.-- temos exemplo 
da Informática A reação foi violenta no campo 
internacional com relação à reserva de mercado 
para a Informática. Tendo em vista todos_esses 
pontos, parece-me que a questão se resume neste 
ponto básico: o das relações econômicas e justas 
-naturalmente, que há necessidade do desen
volvimento tecnológico para que possamos fazer 
parte quando das exportações com produtos in· 
dustrializados, adotando tecnologia desenvolvida. 
Isso envolve materid hWlJ.iiDO,_ pois precisamos 
de ter uma preparação, como dizia o nobre_Mlnjs
tro Renato Archer anteontem na Comissão de 
Soberania da Relação Internacional, dando coniã 
do que se passa em sua Pasta. 

Não creio, Sr. Ministro, tendo em vista que de 
1970 para 1976 que a evolução d.o c:;res<;imento 
da divida --hoje praticamente comprometido 
com a balança comercial, em relação ao serviço 
da dívida, a subida dos ju1;0s, que oscilam em 
função do mercado finan._c:;eirp intemac_tonal, que 
é dominado pelos ricos e que não têm ne_nhwn 
interesse em apoiar o des_e_nvolvimento, mesmo 
porque, no depoimento que disse V. Ex' aqui, 
o objetivo dos países ricos é de manter um baixo 
nível da economia interna dos países em vias de 
desenvolvimento, de exportar o máximo_ e ser 
bons pagadores da dívida. Por conSeguinte, serem 
aqueles que assegurem a entrada de. dólares para 
os banqueiros internacionais, para o sistema fi. 
nanceiro e para os países que emprestam dólar. 
Entito, é uma política apropriada para retirar e 
sugar as economias dos palses em vias de desen· 
volvimento. 

Tenho o maior respeito por V. Br como Minis· 
tro, pela coragem que teve de dar início ao proble
ma da moratória. Creio, entretanto, que estaques
tlo deveria ter sido aprofundada ao nível interno, 
com amplo debate com a população para que 
ela participasse dessa polttica do enfrentamento 
com o sistema financeiro intemadonal, que não 
está brincando com essa históri_a. Nesse sentido, 
que o problema da moratória repasse meramente 
aos ditames governamentais e burocráticos, para 
um amplo debate popular a nível de eleições di re
tas neste Páis, para que esta questão do problema 
da dívida externa ganhe uma base social de sus
tentação para o enfrentamento, que é gigantesco, 
em face do sistema financeiro internacional. 

Mas eu, sinceramente, com todo este respeito 
que tenho por V. EX', e sabe bem disso, não açre
dito que possamos ter uma saída para o Brasü 
apenas com ·a negociação da dívida nos moldes 
de que tratamos aqui, pelo simples fato de acre
ditar que logo mais se reproduziriam o mesmo 
quadro de hoje se não lutarmos por relações eco
nômtcas justas, se não houver um endurecimento 
concreto. Trago testemunho do Peru, que tem 
um grande líder continental, como Alan Garcia, 
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que à frente, na defesa dos interesses do povo 
peruano, levou a· problema da dívida, como eu 
assisti e~ v~ria::;_ cidades, para um amplo debate 
popular, pedindo o apoio da população peruana 
pa~~ !! _ _política que S. Ex' adotou para o Peru. 
No anç ~e 1 ~-~· o Peru deveria pagar 5 bilhões 
e 650 milhões de dólares, que correspondiam 
a 170% das exportações. Era inviável pagar isso. 
Então, definiu-se soberanamente que, na defesa 
dos interesses do povo peruano, deveria f001r até 
10% sobre as exportações não preferenciais. As
sim, houve êxito na economia num. período de 
1986, nos parece que tendo reduzido a inflação 
de 160% para 53%, tendo ampliado a reserva, 
mesmo com essa dificuldade e o cerc:o do pes
soal, tendo feito crescer o PNB em aproxima· 
damente em 8 e pouco por cento, e criado um 
certo nómero de emprego. Se essa posição tives· 
se sido firme e tomada pelo nosso País, creio 
que era dever termos mantido V. EJc'l à testa do 
Ministério para aprofundarmos a luta para uma 
melho_r solução diante da negociação da dívida. 

_ Mas, Sr. Ministro com estas ~onsiderações que 
formulo, não entro nos detalhes dos nó meros me
nores, mas na formulação gloj)al da proposta da 
saída da dívida. Apenas entendo que a negocia
ção, mesm9 formulada e be~ negociada dessa 
forma que está coloca.da. agravaria 01,1 se repro
duziria em curto prazo SitUaçãO igual ou pior. T en· 
do em vista isso, pergunto a V. Ex', se acredita, 
mesmo que a negociação formulada nessas ba· 
s_es _ f!á_? '{ai r~produzir esse quadro logo mais, 
porque a dívida externa nãq é um fato Isolado, 
ela é resultante. de relações_ económicas-injt,.~stas: 
subida de juros, subida de spread e toda uma 
relação econômlca que os países em Yias de de

. -~nvolvimento..nAo têm ~"'íde!, .. 
O SR. PRESID~ (Carlos Çhiarelli)- Nobre 

Senador Aluísio_ Bezerra, gostaria que V. Ex" fosse 
breve. 

. O SR. ALUfZIÕ BEZERRA - Gostaria que V. 
Ex' me desse o mesmo" tr~tamentQ que deli ao 
Vice-Presidente. . _ · 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- S. Ex' 
falou muito menos do que V. Ex' e_argüiu o de
poente. 

_Q SR. AllÚZIO BEZERRA- A minha argüição 
nãó -sefá em detalhes. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- O pro
blema é que temos o limite de tempo com relação -
à presença do próprio depoente. Esta é a única 
questão fundamental. 

O SR ALUfZIO BEZERRA - Tudo bem, Sr. 
Presidente, concluo. 

O J>O'lO brasileiro está mllito mais preocupado 
com ã- dívida, é ~ questão c~ntra1 que enfrenta· 
mos. Quer-emos o tempo necessário para poder 
discutir e não f~r _apenas uma aparência da dis-
cussão desta grave questão, A pergunta que for· 
mula ao nobre Ministro é se S. Ex' acredita frrme
mente que a negociação terá uma solução .Co(l
creta ou se ela vai apenas reproduzir o problema 
mais à frente, o que exigirá uma outra solução 
wais aprofundadá para a situação brasileira. 

·o SRDfLSON FUNARO - Nobre Senador, 
}tcho que o põriliJ"que V. EX"- coloca, e com muita 
propriedade, é qual o nível de transferência que 

um País pode ter sem prejudicar o seu cresci
mento e não entrar novamente numa crise, no 
futuro? 

Toda a discussão internacional feita nos níveis 
da Nação, na própria reunião do Fundo Mone
tário, em outras reuniões, em outros fóruns inter
nacionais, mostra que a economia inte_macional 
sabe da delicadeza do momento. Todas as na
ções, em todos os seus pronunciamentos, mos-
tram uma grande preocupação com o mundo 
de amanhã Os Estados Unidos, hoje, são um 
grande devedor. Portanto, é a primeira vez que 
um país líder não é o grande credor, mas sim 
o grande devedor. A política de juros hoje atinge 
profundamente o próprio Estados Unidos. . 

Portanto, o cuidado que precisa ser dado numa 
economia mundial, o cuidado com que as pes-
soas têm-se referido ao futuro e Um reladona
itfênto entre_a~ nações tem sido de uma grande 
preocupação internaciOnal. 

Por outro lado, todos nós acreditamos, dentro 
de todas as simulações possíveis, os estudos pos
síveis, de que uma Nação corno o Brasil tem 
uma capacidade de transferir até 2% do PIB, não 
mais do que isso. Quando _comparamos com 6% 
com que transferimos em 15)84, mQSt,ra que a 
Nação realmente não poderia, a não ser sair de 
uma crise e entrar em outra crise. Tenho insistido 
muito que o problema do desenvolvimento é um 
só: é a capacidade do País de importar. Estamos 
hoje exportando duas vezes o que nós estamos 
importando. Nenhuma Nação pode se manter 
nesse quadro durante muito tempo. E o Brasil 
está num estágio de desenvolvimento tecnoló
gico, comparando com os preços, as trocas de 
prOdutos etc., como v; Ex' colocou. Quer dizer, 
dehtro desse estágio é impossível se mãnter num 
estado tecnológico muito avançado, pode-se atE: 
manter uma relação diferente, mas dentro desse 
estágio não podemos manter. Por isso que o Bra
sil tem que encontrar um caminho que permita 
uma renegociação, que não tran&fira mais que 
os 2, 2,5% do PIB e que com isso mantenha 
uma capacidade de importação maior do que 
teve no passado para poder manter o seu desen
volvimento. 

··Este é o quãdrÕ em que foi baseado os estudos 
que irei enviar a V. EJc" para que em detalhe V. 
Ex' possa conhecer a propostra brasileira. 

O SR.I\LUfziO BEZERRA- 56 para concluir. 
Então, !leste--Caso V. Ex' é de opinião que seja 
fixado, soberanamente pelo povo brasileiro- na
turalmente através do Congresso Nacional- um 
teta do percentual para o pagamento da dMda, 
seja sobre lmj:>ortações, seja sobre o PIB, para 
que esse percentual pago não altere e nem preju
dique o crescimento da economia para ~segurar 
o progresso social e económico do povo brasi· 
leiro? 

O SR. Dfl.SON FUNARO - O que eu disse 
_aqui é que na proposta brasileira para os próximos 
4 anos, a transferência oscilava entre 2 e 2,5% 
que é o que o Governo acha -eu achava naquele 
instante e continuo achando que é o que pode
mos fazer face, sem uma nova crise, como V. 
Ex' colocou. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ivan Sonata. 
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O SR. IVAN BONA TO-Ministro, vou procurar 
ser breve. Tenho duas perguntas a lhe fazer. 

V. Ex' fa1ou que a dívida a curto prazo não 
tem o problema com relação a sua renovação. 
Parece-me que houve somente_ um banco que 
não quis renovar essa dfvida, que é de .60 dias 
e que serve principalmente para financiar as im
portações e exportações, o comércio entre o Bra
sil e outros países. Mas eu fui_ informado que na 
renovação os bancos proc:::uraram roubar-nos, três 
ou_ quatro dias como w:n sinal de que a tendência 
era de que se diminuíssem os pr~ E se essa 
tendência realmente cof)tinuar vai ser asfixiante· 
para o nosso País, porque precisamos desses re
cursos a curto prazo. E o nobre Senador Virgl1io 
Távora colo_cou com relação às represálias_ gue 
poderia haver com reJc;~_ção aos banqueiros inter
nacionais. Penso que essa é uma das armas que 
eles têm justamente para usar contra nós e nos 
asfixiar em termos de recursos financeiros. 

Então, pergunto-lhe se é verdadeira esta infor
mação que eu tive, e se esta é uma possibilidade? 
E quais são as medidas, ou armas, _que temos 
para nos defender? 

A segunda pergunta é a seguinte: V. EX' falou 
que nos anos de 84, 85, 86, Os- j~vestimentos 
foram pequenos erh nosso País e houve pouca 
transferência de tecnologia, porém em 1987 con
tinua a mesma situação até talvez agravada, e 
com a moratória isso talve~ se agrave mais ainda. 
Existe uma dificuldade muito grande dos empre
sários, primeiros porque os investimentos estran
geiros estão sendo muito poucos, segundo por
que a importação de máquinas e equipamentos, 
por parte do empresariado brasileiro está sendo 
dificultada. Acho que a moratória vai dificultar, 
não há dúvida aJguma. Temos que ser realistas. 
Há, também; uma certa ince~a por parte do 
empresariado brasileiro com relação à política in
terna, e logicamente, isso retrai um pouco as im-
portações em busca de tecnologia. _ 

Então-, pergunto-lhe o seguinte: isso não vai 
agravar ·o fosso que existe entre_ nós, o Brasil, 
e-os países mais desenvolvidos e um distancia
mento maior com relação à tecnologia? O que 
podemos fazer para que a indústria brasileira, que 
hoje está bastante avançada, não aconteça ames
ma coisa que ac:onteceu __ na Argentina, que se 
tomou totalmente· .obsoleta? 

O SR. O[LSON FUNARO -V. Ex' levanta qois 
pontos úteis e extremamente importantes. 

Primeiro, sobre os três c;l_ias: as operações nos 
mercados, antes da suspensão de pagamento de 
juros, eram feitas, mais ou menOs - apesar de 
existirem os projetes 3 e. 4 __ que obrigavam os 
bancos_ a_ reaplicarem essas linhas de curto prazo 
- num sentido razoavelmente yoJyn'ªrio.J O ~an
queiro terminava a linha, sacava o dinheiro, Uma 
semana depois ele voltava e depositava no banco. 
Tínhamos sempre, 400, 300, 500 inilhões de dó
lares que éramos obrigados a ficar ligando sem
pre para que esses bancos retomassem ao_s proje
tas .3 e 4, Quando __ nós suspendemos o paga
mento ... _ 

O SR. IVAN BONA TO- Isso não vai a 10 
ou 15 bilhões. -

Q SR. DfLSON FUNARO = Não, a linha de 
curto prazo são 15 bilhõe$ de dólares, ela parte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

de uma linha comercial e de uma linha interban
cária. Isto acontecil;l nas duas linhas, mas, princi
palmente, da intercomerdal, da interbancária, 
menos, mas sempre aconteda. Então, eles volta
vam como se fosse voluntariamente uma semana 
depois, ou três dias depois. Quando fiZemos a 
interrupção de pagamento, para não existir isso, 
porque sabíamos que na hora em que eles saís
sem não voltariam mais~ baixamos um telex d~en
do que não admitiríamos mais, de acordo com 
os projetas 3 e 4, que essas linhas fossem sacadas 
dos bancos brasileiros. Então interrompemos es
se processo~ 

Então, desde a suspensão do pagamento de 
juros não aconteceu mais nada, eles estão lá Ago
ra, o perffi da dívida não é de uma ~nha de 60 
dias. No interbancário havia bancos que deposi
tavam por 90 dias, outros que depositavam emo
vernlghl!;mas o perfil da dívida dava um mo
mento em que os bancos c_om~aram a pressio
nar, inclusive os bancos grandes, como Morgan, 
passaram as ~nhas que venciam e 30 dias em 
overnight. Porém, esso também não deu ne
nhum resultado. Sempre conversamos com mui
ta clareza, pOrque não adianta esse tipo de pres
são, a única coisa que poderia acontecer era as 
agêndas brasileiras quebrarem. O Brasil tem 3 
bilhões e meio de reservas e se os bancos saca
rem 15, evidentemente que o saJdo não cobrirá. 

EJes mesmos viram qué rião havia sentido fazer 
pressão contra a linha de curto prazo. A linha 
comercial ajuda a exportação brasileira, ajuda o 
superávit e a linha interbancária. Há os projetes 
3 e 4 que estão assinados e que deveriam ser 
mantidos. Assim, não há por que derrubar uma 
Nação que pagou nos últimos anos 24 bilhões 
de dólares. 

Portanto, a negociação ficou muito clara e o 
próprio Morgan voltou de ovemlght para trinta 
dias, eSticando novamente o perfi1 das linhas em 
curto prazo. f'oi isso que aconteceu. 

Quanto à segunda pergunta: o investimento. 
O-que se precisa é reabrir as agências oficiais. 
A França abriu um pouco em 1983, em-1984, 
depois fecharam de novo mas ainda falta os ou

-tiõs bancos abrirem. Em 1985, 1986 financiaram 
muito pouco, no caso da Varig financiaram 500 
milhões de dólares para aviões, pois houve inte
resse _ _da B.oeing. Qv.ero dizer que, na realidade, 
finanç:iaram muito pouco os equipamentos brasi

'[eíros. 
E quandO falamos em -desenvolvimento e o 

cresciiliento_ ~ esse -~scur!ro qu~ já foi citado 
aqui pelo Senador tl~nrique Cardoso o dis<::urso 
do <::rescimento, é traduzido através dos investi
mentos e principalmente dos financiamentos. 
_Quero dizer, hoje em dia, grande parte dos bancos 
oficiais deveria começar a reabrir, de acordo com 
a carta do Clube de Paris, assinada, porque as 
nações começaram a reCeber os pagamentos em 
orde~m. O Brasil não_ tem atraso com as nações. 
Pçrtanto, ~s bancoS. oficiais hoje deveriam come
çar a reabrir para_ o Brasil, principalmente, em 
linhas de investimentos e de fmanciamenfos de 
equipamentos. O qUe aconteceu nos outros paí
ses também foi uma. ooisã cUriosa. Apesar do 
pagamento do Gube-de Paris, as agências oficiais 
sempre diziam que esse pagamento é igual ao 
pagamento dos juros. Eles não estavam amorti
zando_ o principal. Portanto, não amortizando o 
prtõcipal as agências <::ontinuavam fechadas. É 
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um processo de ~estrangulamento __ que tem que 
ser resolvido. Isso sempre foi converSildO a nível 
muito mais alto com os Ministros de Economia 
e também com os Ministros de Rela_s;õe~ Exterio
res; para que existisse o ent~iictimento político 
rOaJ:or que perinitisse, entáo, aos-pafses devedores. 
financiarem os seus equipamentos para a moder
nização da teCnologia com a ajuda daquelas na
ções exPortadoras e fabricantes. Mas ~nda é um 
proces_so em discussão que certamen~ esta Co
missão, quando tiver contato com os membros 
dos Parlamentos, poderá fazer um trabalho ext:-e
e a wn fluxo normal de financiãrrientos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Sr. 
R~<itor, V.~ tem algum_ COI'!'entário? - - -

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
-Tenho a impressão de que, para que posSamos 
dar ao Ministro Dí1son Funaro a- possJbUidade de 
conversar conosco em sessão secreta, creio-que, 
mais proveitoso do que eu r~r alQurilapergunta, 
seria termos a possibil_idade de conversar, inde
pendentemente desta-reurliãOCfe-noje.l\Ssfrn abro 
mão de levantar quaJquer outra questão, 

O SR. PRESIOENlE (Carlos ChiareUi) - Aten
dendo a solicitação do nosso depoente, nos ter
mos do que a Comissão já -entendeu anterior
mente no transcUrso desta reunião e com base 
no art. _128, a reuriião nesse momento se trans-
forma em reunião secreta. -- -- -

(Está secreta á fetinião.) 

.4~ reunião; realizada 
em 14 !!e maio de 1987 

Às dezesseis horas do dia quatorze de maio 
do ano de mil novecentos e oitentà e s_ete, na 
Sala de Reuniões da Co_missão de Economia, pre
sentes os $rs. Senadores _Aiuizio Bezeiia, _Leo
poldo Peres, RaymundÕ Liríi, Ronan TitO, FemãD
do Henrique Cardoso, Carlos Chiarelli<_'fltgílio Tá
vora e Jamil Haddad, além do Sr. Senador Severo 
GÕrnes, reúne-se a COmiSSão ESPecial destinada 
a examinar a questão da Dívida Extemâ brasileira 
.e ãVãliar as razões que levaram o governo a sus
pender o pagamento dos encargos financeiros 
dela decorrentes nos planos externo e interno. 
Abertos os traba1hos, o S_~:,_Carlos Chiarelli, Presi
dente da ComissãO, ctispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior e, em seguida, é dad(). como apro
vada. Logo após, o Sr. Pr~idente convida o Sr. 
Fernão Bracher, ex-Presidente_do BancO Central 
para tomar assento à Mesa_. Em seguida, a palavra 
é concedid" ao depoente que descreve _o quadro 
internacional no qual se dese_nvolveu o_ endivida
mento externo e o posicionamenJ.o do Brasil. Na 
fase interpelatória, usam da palavra os Srs. Sena
dores Fernando Henrique Cardoso, Relator,. Ro
nan Tito, Leopoldo Peres, Vlfgílio Távora, J_amil 
Haddad, Raymundo Lira e Carlos ChiClrelli: Final
mente, O :Sr. Presidinte a:graàece··~ presença do 
Sr. Fernão Bracher e, em seguida, determina que 
as notaS taquigráficas tão logo tradúzidas.é .revisa
das, sejam publicadas, em anex_o, à presente Ata. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e,_ para constar eu, Haroldo Pereira Fernandes, 
Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida _e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 
e irá à publicação. 
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ANEXO A ATA DA 4• REUNIÃO DA co
MISSÃO ESPECIAL, "DESTINADA A~
NAR'A QUESTÃQ DA DIVIDA ExTERNA 
BRASILEIRA E AVN.l4R AS RAZÕES QUE 
LEVMl'IM O GOVERNO A SUSPE/'iDER O 
PAGAMENTO DOS ENCARGOS FuWii::EÍ
ROS DElA DECORREfYTES. NOS PLANOS 
EXTERNO E INTERNO'; REALIZADA EM 14 
DEftWODE 1987,AF1MDEOlMRODE
POIMENTO DO SENHOR FERNÃO BRA· 
CHER. EX-PRESIDENTE DO BANCO CEN
TRAL. Q(JE SE PUBUCA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN-
TE. . 

Presidente: Senador Carlos Chiarem 
Relator: Senador Fernando H. Cardoso 
dntegra do apanhamento tàqUtgráfico) 

O -SR. PRESIDENTE (Carlos Chiãrelli) - Não 
havendo quem se oponha à dispensa da JeltuÍ'a 
da ata da reunião anterior, dou por encerrados 
os nossos trabalhos. 

Nós temos o prazer, a honra e a satisfação 
de ter conosco o üustre Dr. Fernão Bracher, ex
Presidente do Banco Central, que atendendo à 
nossa solicitação, e o_ nosso c::onvite, aqui compa
rece. para dar o sel.l depoimento sobre a questão 
da dívida externa brasileira. 

Sem mais delongas, e com os agradecimentos 
prévios e a satisfação que temos em recebê-lo, 
passo a palavra a V. 8' para a expoSição inicia] 
que entender conveniente fazer. 

O SR. FERNÃO BRACHER -Muito obctgado, 
Senador Chiarem, multo obrigado -Srs. Seriadores 
e Deputados presentes, é para mim ·uma· honra 
comparecer a esta Casa, estar com os Senhores 
para dar o meu depoimento. dar o meu saber 
a respeito dessa questão do endividamento exter-
no brasileiro. -

Eu preparei a1gumas notas que, espero que 
sejam breves apenas uma tentativa de enquadrar 
a discussão de modo que possamos, talvez, com 
um maior proveito, nos colocar à Q.isposlção para 
as suas perguntas. Talvez eu pudesse, rapidamen
te, descrever o quadro internacional no qual se 
desenvolveu o endividamento externo, e depois 
o posjcionamento do Brasil. 

Basicamente, .as dificuldades Que ho)e-nõSen
frentamos vêm da década de 6Õ, Com a Guerra 
do Vietnã, com o enorm.e déficit _americano, que 
cria o mercado de euromoedas; cria, resistências 
conhecidas, como foram. as do Ge:Oeial De. Gaulle 
à hegemonia do dólar; cria a necessidade da for~ 
mação de uma moeda Internacional, como fol 
o Direito Especial de Saque,_ gue veio. a sUrgir 
na reunião do Fundo Monetário lnternacionãrdo 
Rio de Janeiro, em 1967 e, enfim, consolida a 
existência do euromercado. · 

Esse desregramento do dólar traz, em 15 de 
agosto de 1971, a inconversibilidade do dólar em 
ouro. Antigamente era possível aos países deten
tores de dólar trocarem o dólar em ouro. Isto 
deixou de ser possível a partir de agosto de 1971. · 
Posteriormente, ainda, dentro do bojo da crise 
monetária, nós temos a GU:erfa do lon,_. KipPur, 
no segundo semestre de 1973, que, dentro de~se. 
contexto de instabilidade financeira, em grande 
parte leva o mundo ao enorme aumento dos pre
ços do petróleo e. enftm, em 1975, temos um 
novo acordo com o Fuildo MÕne~ljo TI}tema-
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ciqn?Jl~ na Ja;rnaica, pelo qual terminam as parida
des fiXas e passa-sé ã ter então paridades flutuan
tes das taxas de câmbio. 

Em 197_9, ainda não dominada a crise f~"an~ 
ce-ira ú;lternac;:ional •. temos o segundo choque do 
petróleo. Em 1980, ainda dentro do meSmo bojo 
da.hegemonla da moeda_ americana, nós temos 
o choque das taxas de juros, e o sistema federal 
americano, tentando controlar a expansão mone
tária, eleva desmesuradamente a taxa de juros 
e, com isso, consegue brecar a inflação mane~ 
tária, mas às custas de grave érise no mundo. 
E, enfim, em 1982, temos a ruptura do mercack> 
financeiro _intemadcinal, ao menos para o conti
nente Latino Americano, com a insolvência mexi
cana em agosto desse ano. É neste mundo que 
estamos hoje vivendo. 

Como .é. que ó Brasil se des.envolveu? Como 
é que o Brasil se comportou ao longo desses 
anos? Nós tivemos.~ faculc!.~de, o ~,.qto e a possibi
lidade de nos aproveitarmos da l.iquidez intema
donaL e os anos 70, que foram anos de recessão 
em mu{tqs países, para nós foram anos de extre
mo crescimento. e. qcelera.do investimento. 

._0 que ocorreu naqueles anos foi que o Brasil 
tomou emprestado largos montantes de dinheiro, 
embora até o final dos anos 70, fim de 78, a 
dívida externa brasileira trquida era de 30 bilhões 
de dólares, com 12 bilhões de reservas, contra 
42 bilhões de dólares de divida 

Mas, de qualquer maneira, haViamos creScido 
consideravelmente, a taxas superiores às histó
ricas brasileiras nessa décadJ!l, e com isso.havía
mos. conseguido consolidar o nosso progresso. 

Entretanto, já em 1979, com o aumento dos 
preçOS do· Petróleo e, em 1980, com o choque 
das taxas .de juros, que nós vimos anteriormente, 
tivemos _que adotar políticas de maior cautela e 
~e maior. restrição. . . .. _ . 

Fiitalmente, em 1982, ã ruptura do mercado 
financeiro internacional, que alcançou toda. a 
América Latina, como jâ indiquei, indiscriminada
mente, aJcançou, também, o Brasil que vinha ob
tendo créditos no mercado de até um bilhão de 
dólares mensais, e deixOu de obter qualquer facili
dade creditícia daf por diante. -

T etTios, então, o mundo em crise. Não o mun
do, mas uma parte considerável dele: a América 
Latiria, as Fil[pinas, a África toda. Uma caracte
ríStica dessa crise é, sobretudo, o fato de ser uma 
crise bancária, diferentemeTtte daquilo. que ocor
rera nas-décadas..ariteriores, naS épocas a~terioçes 
à __ 2~ GUerra Mundial, em que o endividamento 
dOs paíSes se faiia, sobretudo, na forma de bônus, 
de· tal marieirâ Quea inadimplência de um pais 
devedor não se refletfa no sistema banc·ário; mas 
se d!Stríbuía por tOda uma população, para as 
viúVas, para os delitistas, para os médicos, enfim, 
pof to~ a Urna gama. de· poupadores, não ãmea
çànd6ãssim~a estrutura. Esta crise financeira, peta 
primeTrãVéZ, apresenta características de ser uma 
crise bancária, pOrque, ria década de 1970, o ·que 
ocon:eu é que as grandes poupanças se concen
trar;~lm nos bancos, porque foram, sobretuçio, 
poupanças oriundaS i:Je superâvits, de balanças 
de pagamentos- oU então de grandes _empresas 
já: vindas do desr.egramento do dólar na década 
de6Q. · 

E Os bancos, para exercerem a sU~ funçãO de
!ryterme.:'~;ã0. aperfeiç -"lararn . lesenvoiveram 
üm siSfei·na- âé ~as de jUros, que pe-rmitiu a 

eles conciJiar 9 curto prazo com o lçngo prazo, 
que é exatãmente a taxa interbancária de LondreS. 

Antigamente, voltando à maneira de se fLrn'ln
ciar, ãntes da 2~ Guerra Mundial, tínhamos bônUs 
a prazos longos e a ~as fiXas, de noy() a rupturà 
de um país não punha em risco o sistema fman· 
ceiro dos paíSes-centros. Já. .agora, nós ternos 
os bancos tendo um trabalho técnico apreciável, 
e que, em grande parte, evitou uma sérici crise 
financeira na década de 70, reciclando os petro
dóiares, entre outros fundos existentes, e recldan· 
do-os de tal man~ira-que eles, que recebiam fun- _ 
dos· a· prazos curtos, puderam, então, aplicá·los 
a pratos lonQos, mas dentro do consenso entre 
eles e os devedores, de que o risco das flutuações . 
das taxas de câmt>io ficaria com o devedor. ·-

Quanto a nós, Brasil, o que caracterizoU a riõssa' 
posição é que nós desenvolvemos um planeja~ 
mento de longo prazo, fizemos investimentos de 
longo prazo com a liquidez que existia no mercadç· 
de então, que era uma liquidez de médio prazo, 
portanto, havia no meu entendimento, como que 
uma cláusula não escrita entre devedor e credor," 
pela qual se sabia que, no vencimento, o BrasU 
iria a mercado para obter fundos para pagar 
easa díyida, e mesmo o próprio serviço, em muitos 
casos. De tal maneira que não deveria ser surpresa 
que, em havendo uma ruptura do mercado, o 
Brasil se colocasse na situação de dizer: Senhores, 
as condições nas quais os Senhores e nós contá
vamos mudaram, de modo que sentimo-nos para 
programarmos agora como é que vamos fazer 
daqui para frente. Esta posição é a· do devedor 
relapso, mas é a de um parceiro num negócio 
em que .as duas partes percebem e verificam que 
um dos pressupostos básicos do negócio de~ 
de funcionar, que era exatamente a liquidez do 
mercado. 

Então, eStamos aqui em 1982. Qual foi o trata
mento dado para essa crise de liquidez? 

O tratamento dado, basicamente, de inicio, foi 
dlzer; meus Senhores, ê importante pôr-se ordem 
no sistema, e ordem significa vamos usar oS ins~ 
trumentos da ordem, e os intrumentos da ordem 
são, em ghitide parte, o Fundo Monetário Interna
cional. O Fundo Monetário Jntemadonal virá aos 
países e procurará fazer Çom que o mais rapida
mente possfvel eleS se coloquem em condições~ 
de saldar as suas obrigações. Essa aqW: foi a posi
ção do Fundo em relaçffi.o.aC?S países. 

E, em relaç~o aos banc:os, foi uma posição 
de grande firmeza, dlzendo-aos bcincos: eu não 
entra· soziriho, vocês vão entrar, vocês vão conti· 
nuar o finª_n.ó~ento, vOcês vão dar recursos no
vos, a fim de que se possa ter então uma solução 
para a crise. Essa solução foi a que durou mais 
ou menoS 3 anos. Julgava-se que tinha Se resol
vido a questão, os países estavam se ad8ptãndo, 
quando se verificou qUi a-j:>roblemáticá era um 
pOuco mais dificil çlo que se havia imaginado. 

Em primeiro lugar, os países com dificuldades 
na baJançã. de pagamento tinham as mais varia~ 
das razões; havia países em qUe havia dificuldade 
na balança de pagamentos por violentas flutua
ções no preço·-de matérias primas, como ê o 
caso, por exemplo, da Venezuela e do México, 
o Chile de certa maneira, havia países que esta
vam com dificuldades na balança de pagamentos, 
~ __ gra·nde parte devido às más políticas _econô-· 
miCaS, como ine parece que talvez tenha sido 
o casO da Argentina, que persistiu em urna idéia 

- -
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de combater a inflação atrçwés .de_ uma taxa de 
câmbio, desatualizada, estimulando importações 
e desestimulando exportações e cobrindo a dife
rença _através de endividamento. E havia, enfim, 
o caso do Brasil, que havia_conta_do com o merca
do, de médio prazo para investimentos de longo 
prazo. Mas, de quaJquer maneira, para a totalidade 
dos países, não funcionava o sis~ma proposto 
e dai parte o Fundo Monetário Internacional, e 
parte sobretudo o Secretário dos Estados UnJdos, 
o Secretário Baker a sugerir que se adote uma 
nova política, que é a política de s_e verifi~ar que, 
para soludonar o problema da dívida, era neces
sário se adotar uma abordagem de crescimento. 
Era-ó cresdrriento -a unrca maneira de trazer a 
paz, ao equilíbrio novamente o Sistema Finan
ceiro Internacional. Esta conceituação, em grande 
parte, foi a dotada pelo Banco Mundial, em grande 
parte_é adotada pelo Fundo Monetário, que mu~ 
dou sua postura, e infelizmente, não foi adotada 
pelos Governos. Eu acho que os Governos os 
países credores são_ hoje os grades ausentes. São 
aqueles que, apesar de nós termos a figura do 
Secretário Baker a condamar os bancos a coope~ 
rarem com os países, que estão reciclando _ou 
que estão reescalonando, as suas dívidas, a contri~ 
bufrem com o Fundo para isso, na realidade, o 
que se verificou foi uma diminuição d_o influxo 
de recursos liquides da parte dos bancos para 
os países em rees..calon~ento. E por que isso? 
Parece~me, em grande parte, porque as palavras 
do Secretário de Estado americano não foram 
seguidas pelo seu próprio Staff, pela sua própria 
equipe, que deixou de tomar, de implementar, 
de introduzir as medidas necessárias para que 
isso ocorresse. Dentro desse contex:to, o Brasil 
que vinha tendo wn desenvolvimento cor1$entà~ 
neo, com a posiçao exceplclonal que tem o Brasil 
dentro de um endividamento, que é o de um 
País que investiu e que, portanto, estava colhendo 
os frutos do seu investimento, certamente, com 
graves sacrifícios, mas estava colhendo os frutos 
desse investimento, podendo ter um desempenho 
extraordinário na área ext.ema. por percalços ocor
ridos em fmais do ano passado, teve um reves 
muito grande na sua balança de pagamento. Ao 
invés de se optar pelo caminho do diálogo, enten
deu o Governo da República, naquela ocasião, 
suspender os pagamentos e depois encentar urn 
diálogo que, na reaJidade, a opnião pública do 
PafS- riãO fOi iriform"ãda em que termos foi feito 
o_u, ao menos, não foi informada de uma proposta 
que tivesse sido feita à _Cornuõidade_ _ _E_inanceira 
IntemacionaJ, de modo que é a situação na qual 
nós- nos encontramos hoje. 

Nós temos as nossas dívidas, temos que tratar 
delas _com os nossos_ qedore$, e nos pergun
tarmos qual será a nossa proposta, qual será a 
nossa postura, e qual será a reação dos ®dores 
internacionais. 

O que me parece importante, é que, diante 
dessa situação, a situação está madura, para que 
cada uma das partes dê_ a sua contribuição, da 
parte do_credor nós devemos exigir que eles dêem 
taxas de_juros mais baixas e dêem prazos mais 
longos, que dêem novos financiamentos neces
sários, e que se_ criem novos mecanismos de mer
cado, se possivel, E nós o qUe ·que devemos dar? 
Uma vez que estamos tratando de uma relação 
bila~eral, e nós __ t~;trnos_que dar segurança de que 
faremos o que dlzemos que vamos fazer, nada 

mais do que isso. Agora, como dáwla com uma 
inflação crescente, com déficit público asceriden
te, e com obras novas e com retornos duvidosos 
sendo_inldadas? _ _D_e\remos.llegoCiar Com tOda a 
firmeza para obtermos as melhores condições 
possíveis. Mas sabemos que há uma contra par
tida nossa que, aliás é do nosso próprio interesse, 
a saber, o desenvolvimento sustentado da socie
dade brasileira. Essas São as minhas considera
ções. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos_ Chiarelli) - Nós 
agradecemos a interven~o do Dr. Fernão Bra
cher e consultamos o Sr. Relator se deseja fazer 
arguições de irúcio, ou prefere esperar. 

Concedo a palavra Constituinte Fernando Hen
rique ea·rdoso. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
-Gostaria de fazer algumas perguntas para facili
tar, talvez, o nosso debate posterior. 

Eünão quero, me referir, pei agora, à questão 
da formãçã.O da díVida e depois farei algumas 
perguntas sobre Isso, para que o Dr. Fernão Bra
cher esclareça a comissão sobre mecarúsmos, 
através- dos quais, nós poderemos nos informar 
com detalhe da composição dessa dívi_da. 

fv\as eu preferia iniciar peta parte final da expo-
sição do Dr. Fernão Bracher. Pelo que pude de
preender de sua exposição e quero que me confir
me, V. S• acredita Que depois do Plano Baker, 
o Banco Mundial teria mudado de orientação, no 
que dlz respeito ao tratamento com os devedor~ 
oU seja, espedficamente;-teria paSSado a assumir 
a postura de que é possível compatibilizar cresci
mento com empréstimos_ novos. Então eU lhe 
pergunto: de que maneira e como se substanciou 
essa eventual disposição do Fundo Monetário, pa
ra que haja uma política diferente da anterior, 
entre o Fundo Monetário e qs Governos? Disse 
V. S• que os Governos, não. Então, na minha pri
hieira pergunta é esta: diante desse quadro, qual 
é a viabilidade efetiya de !.!_ma renegociação-_ ·da_ 
dívida com esses nossos parceiros que, na ve~;da
de, são nossos credores, tendo em vista aquilo 
que parece ser essencial, a continuidade de uma 
pol_ítica de crescimento? E em outros termos, é 
pOsSível, efetivamente, dizer não à recessão, como 
tem sido dito pelo GOverno e sustentado pela 
Aliança Democrática e a_o mesmo tempo, nego
ciar com os bancos internacionais, dentro de que 
condições? Há algum elemento façtual.que leve 
realmente a sustentar a expectativa nessa direção? 

Por outro lado, se isso não for ao caminho 
consistente, ao caminho que vá além das palavras 
e boas intenções- e eu vi que V. Sa. mencionou 
que a suspensão do pagamento da dívida, tal co
mo_ foi feita, teria tido um efeito, eventualmente, 
negativo - _então, qual seria a política correta, 
se não fosse a suspensão do pagamento da dívi
da? Por outro lado, tendo havido essa suspensão, 
acha V. Sa. que essa suspensão foi feita com 
as cautelas devidas, para_ permitir uma política 
de médio prazo para o Brasil enfrentar as difi.ç~
dades da sua economia ou isso foi_ um expediente, 
sem que tenha havido _uma análise_mais aprofun
dada, e uma_ preparação da economia_ brasileira 
para enfrentar, eventuais negativas dos banquei
ros internacionais e dos Governos? Ainda mais, 
hoje, depois das medidãs já tomadas pelo Gover-_ 
no Brasileiro, depois que V, Sa. aqui disse que, 
na verdade, o País inteiro sabe que é real, que 
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a intlação está como está e que exi~e um proble
ma- do déficit que não esta s_ob_r~_o_çontrQJe. e 
nãç sei até que ponto, e acha V. Sa. que nos 
próximos meSes, depoiS da moratória, Os nossos 
credores terão o coinportáment6 que vêm terido 
até agora, de esperar um pouco a situação para 
ver e tomar alguma medida, e esse comporta~ 
menta obedece a uma est(atégia des~e bªncos? 
No julgamento de V Sa. terão eles condições, 
amanhã, de retaliar, ou senão qual é a estratégia, 
que no entender de V. Sa. esses bancos estão 
desenvolvendo para se contrapor à política brasi
leira de não pagamento? COmeçõ põr af porque 
levantei várias questões relativas à negociação e 
depois eu volto. Obrigado. 

O SR. FERNÃO BRACHER -Senador Fernan
do Henrique Cardoso, a pergunta central de V. 
~ diz respeito, sobre se me parece possível nós 
seguirm-os uma política de desenvolvimento na
cional e ao mesmo tempo termos um acordo 
com -os credores. Eu resp-ondo, positivamente. 
É do meu entendimento que deve ser pos~ 
e que é possível uma politica di'! crescimen! ~. 
ao mesmo tempo, de entendimento com os -cre
dores. O que é necessário, Como eu procurei res
saltar, é que haja responsabilidade da nossa parte, 
e essa responsabilidade parece-me, para alegria 
de todos nós. 

Estamos encontrando nas palavras nos atos 
e nos propósitos do atuaJ Ministro da Fazenda, 
que são realmente consentâneas ·com o cresci
mento nacional. E é um crescimento sustentável 
porque em economia, como em tantas outras 
ciênCiaS, é pOssível praticamente se fazer tudo; 
_só depende do prazo. _Se se quiser parar todos 
os preços de uma hora para outra, por dois dias, 
se pára. E o que acontece depois? Pára-se por 
wn ano~- como já se tentou, indo contra as lei$ 
de mercado. O problema é a sUstentabilidade do 
processo, que- parece--me- está Seildo tenta
da no momento. Estamos dentro de um contexto 
favorável em que a opinião internacional vai aos 
poucos se apercebendo de que os métodos 
usados _não são aqueles mais condizentes com 
os interesses globais de todos, sendo, portanto, 
neç:essário- acharem-se novos caininhos. Nesse 
ser1tldo, falam as universjdades estrangeiras, os 
·parlamentos estrangeiros, inúmeros senadores e 
deputados americanos se manifestaram nessa cU
reção e nesse sentido, também, falam alguns ban
cos de alguns países. O que houve - e é uma 
das coisas a ser aproveitada e cuidada - é que 
o sistema morrt;áve) de negociaçao foi muito des
favorável para o desenvolvimento mais adequado 
de todas as teses de_ esh.!.do ~- rn~lhol' _soluçã_q 
da questão. De fato, desenvolveram-se tirando-se 
da palavra qualquer conotação pejorativa, cartéis 
de credores. Se se vai ao dicionário procurar o 
signjficado da palavra cartel encontra-se: associa
ção de. pessoas jurídicas independentes, para, 
num objetivo comum, impor determinada norma 
de mercado. É o que se vê, com a finalidade 
precípua de se impor determinada_ regra de se 
cobrar o mais depressa possível a dívida, sem 
que se tenha consideração, se é mesmo possível 
de se fazer. 
_ l:lá __ uma noção do sistema _bancário de que 

a manutenção de tal sistema não convém a_ nin
guém. Dizer, talvez, sistema bancário, eu esteja 
exagerando, mas várlos bancos, em entendimen
tos pessoais, nos cantatas pessoaJs que tenho 
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tido notado isso. De modo que eu a<:::ho que os 
tempos estão maduros para que possamos man
ter o diálogo. Espero que, com a posição firme 
que venhamos a ter dentro do País, ganhemos 
suficiente prestígio e autori_dade para poderrnos 
trabalhar em condições melhores de renegocia
ção da dívida. 

O SR. PRE_SJDENTE (Carlos Chiarelli) - Con
cedo a palavra ao Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN mo - Dr. Fernão Bracher. 
V. Sa., num ponto muito particu1ar do seu depoi
mento, diz que nós os devedores fomos os gran
des ausentes, quando o Secretário Baker convi
dou-nos para o diálogo e disse também, pelo 
menos foi o que entendi, que nesse diálogo pres~ 
supunha entendimento corn o Fundo Monetário 
Internacional. Houve mudança na orientação do 
Fundo Monetário lntemac:lonal na questão dare
ceita que sempre prescreve para os países , ou, 
mesmo no momento em que houve o convite, 
que prescrevia a rec::essão c_orno forma de amea
lhar maior soma de divisas nos países devedores? 

O SR FERNÃO BRACHER - Senador Ronan 
Tito, peço desculpas a V. Ex~. pÕis devo ter-me 
expressado mal. Não era minha intenção dizer 
que nós devedores fomos ausentes ao conclamo . 
do Senador Baker. _O que quis dizer é que os 
próprios banc:os foram ausentes. Quem ele coo
clamou? Em Seul, em 1985, disse: "Meus senho
res, é necessário, para resolver a crise, que se 
conte com o cr~cimento dos países devedores 
e também com o suporte dos bancos credores. 
Os bancos credol:'es deverão dar "x:" bilhões de 
dólares para os países como ~empréstimos novos, 
os países devedores deverão crescer e o Fundo 
Monetário e o Banco Mundial deverão entender
esses problemas de crescimento". O que ocorreu 
é que os banco~ _ çredores n_ªº compareceram 
com esses bilhões de dólar~s_._ en:Lgrande parte, 
porque não lhes foram criadas facilldades estrutu
rais de regulamentações dentro de seus próprios 
países, para que assim o fiZessem. Em contra
partida, o Fundo Monetário. Internacional e o Ban- . 
co Mundial desenvolveram programas nesse sen
tido. O Banco Mundial, que antl_gamente concedia 
seus créditos ~bretudo na forma de emprêstimos 
de projeto, passou a conceder empréstimo de 
programa, mais abrangentes, em que o saque 
dos fundos é mais rápido. O Fundo Monetário, 
por sua vez, passou a permitir c::láusulas, prevendo 
o crescimento do produto na.donal ou mesmo 
cláusulas da automaticidade na obttm~o de no
vos recursos, como é o caso do acordo feito coni
o México e com a Argentina. Há muito ainda a 
aperfeiçoar nesse acordo, mas ele, sem dúvid.a 
alguma, aponta numa direção bem diversa da
quela de início. Não fomos nós; ® ausentes, mas 
efeti~mente os bancos, por falta de condições 
de vontade política dos governos para estabelecer 
as regras devidas. O Banco Mundial e o Fundo 
Monetário Internacional, estes sim, tiveram efeti
vas mudanças nas suas polfticas. 

O SR. RONAN mo-Houve, quanto ao Esta· 
dos Unidos, na escalada das taxas de juros, l_,.llTl 
aumento substancioso da nos_$a dívida, estimado 
pelo Dr. Dilson Funaro em 25% V. Sa. vê apossl~ 
bilida de waiver desses 25% _ Pe aumento para 
0 princípio de urna renegociação com os bancos 
particulares? 

O SR. FERNÃO BRACHER - Em vez de res
ponder diretam-ente a pergunta, vou fazê-la indire
tamente. ProC:uref demonstrar, no início da minha 
exposição, a iinJ)ropriedade ou a imperfeição do 
atUãrSístema Monetário Internacional, que é ba~ 
seac_:lo_ preponderantemente na moeda america
na, o dólar, de tal sorte que as autoridades mone-
tárias daqUele país, ao administrarem suas finan· 
ças, levam- em consideraçõe:S os Interesses pró
priOs de seu país;- dando peso completamente 
diferente- como talvez. humanamente se possa 
entender - às repercussões que isso tenha no 
resto do mundo. ~ um sistema imperfeito que_ 
deve ser mudado. Nessas- semanas que findaram, 
tivemos exemplo disso: a queda abrupta da cota
ção do dólar em relação às outras moedas cha
madas fortes. Temos hoje preocupação de como 
se haverão as autoridades monetárias americanas 
no que concerne ao nível de taxas de juros. Não 
é possível que estejamos correndo o risco de elas 
virem a achar conveniente aumento da taxa de 
juros. Esse é o pano de fundo. Há imperfeição 
no sistema financeiro intemadonal todos os paí
ses sofrem -com essa imperfeição; há muito que 
se fazer para se melhorar. 

Isto posto, dentro do munélo imperfeito no qual 
vivemos, temos intermediários financeiros, que 
sà.o OS, obancos. Eles receb_em_ depósitos de um 
lado, pagando juros,-e -emprestam do outro lado. 
Estamos do lado daqueles que tomam empres
tado. Em determiando momento da História, em 
1980, os juros subiram, tivemos que pagar mais 
e os bancos repassaram o produto do que recebe
ram ·de nós aos seus clientes. E sequer se pode 
dizer que são clientes de um (mico país, porque, 
entre os clientes de um banco, existem inúmeras 
multinacionais, inúmeras nações estrangeiras. A 
Arábia Saudita é um delas, os países produtores 
de óleo são os depositantes. Não se pode dizer 
que se vai tirar daquele que recebeu, de quem 
aproveitou o aumentq; porqlte é Impossível se 
determinar isso, entre a dona-de-casa americana 
que depositou num banco e que recebeu juros 
maiores. A empresa British Petroleum, uma Multi
nacional inglesa, depositou, também , em bando 
americano e recebeu juros maioreS. De quem 
se_vai J'J~ç_d,er de voha? O que ficou com o banco 
emprestador com os bancos credores do Brasil 
foi spread a margem de diferença e não os juros 
maiores que o Mirústro Dilson Fuliaro estimou 
em 25% ou 25 bilhões de dólares. A única ma
neira de obtermos de volta seria tirar d,os contií~-
buin~1> americanos, que não se sentirão muito 
bem em pagar, e não vejo qual o pOlítico amere
ricano que irá propor ao seu Congresso uma lei 
nesse sentidp, para que o estado americano pa· 
gue isto. É uma situação dificil dizer "eu quero 
isso de volta". Foi um risco que se correu, é a 
imperfeição própria do mundo. 

Isto posto, há um apelo à eooperação interna
cional, Documento Pontifício, emitido há pouco 
tempo, faz menção a isto. Enfm, há um entendi
mento de que essa situação anormal deve ser 
consertada de alguma maneira, mesmo que seja 
com sacrifklo de uma ou de ambas as partes. 
O sacrifício não é excluído, mas é cüficil dizer: 
eu quero tal montante, por ~usa disso, porque 
não está com ninguém. Ninguém quantificado 
ninguém idenditificado. 

O SR. RONAN TifO - Eu tinlia uma leitura 
um pOuco diferente sobre banco da que V. Sa. 

acaba de expor. Curvo-me, portanto, ao conheci
mento, em face de ser V. Sa._ do ramo. Entendia 
o banco como alguém que captasse recurso sem 
carimbar o dinheiro. Pegava-o comb mercaçloria, 
emprestava-o a deVidas taxas e assumia riScos 
também. Esse era o entendimento .que tinha 4e _ 
banco. -

O SR. FERNÃO BRACHER - É também o 
meu rac::icínio. 

OSR.RONANTITO-V.SadiSseqUeodini}ei
ro veio da dona-de~casa._ o outro veio da Arábia ... 
A quem se deve pedir o desconto? No n)eu enten
dimento, temos que negociar com o banco que 
negociou conosco, mas cwvou-me ao conheci· 
mento de V. Sa. que é do ramo. Sou leigo no 
assunto, 

O SR. FERNÃO BRACHER - Penso que me 
está faltando habilidade, clareza de expressão. 
Quis dizer que o banco é mero intermediário. 
Os maiores juros que ele recebeu, pagou-os a 
alguém, repassou-os a terceiros. Então se dirá: 
não interessa as pessoas a quem o BancO repas
sou. Interessa que o Brasil, como Nação, pa_gou 
a mais. E- uma nação recebeu o dinheiro. Esta 
Nação, como tal, deve arcar com o 6nus disso. 
Digo que essa generalidade é possível de s.e fazer, 
porque o banco não poderá arcar com esse ônus. 
Foi posto que não ficou com o produto dos juros. 
Quem pode arcar se formos mais adfante- estou 
tentando desenvolver mais o seu racicínio eStou 
dizendo que ele é correto .. -::-- vamos- perseguír 
até o fine;~:!. até a últirn~ conseqUência . .Já que 
não se pode reaver esse dinheiro do banc::9, de 
quem reavê-lo? Do depositante. Onde está o d~ 
positante? Está no país. Então, quero revê-lo des
se pafs. Aí. não podemos ir, porque Q_depositante 
não era natural de um único país, mas do mundo 
inteiro. De sorte que é difidf levar o raciocínio 
de V. ~ às-últiinãs Cons,eqüências como seria 
interessante fazer. 

O SR. RONAN mo-- NO momento, também 
pensei que -poderei se tirar -do ativo çlos baricos 
que cresceram enormemeqte nesse período. Va
mos a outra pergunta: qual a participação do Te
souro no ovemlght? Trata-se da questão da dívi
da interna que se entrelaça à dívida externa. 

O SR. FERNÃO BRACHER -O ativo dos ban
cos se contrapõe ao passivo. V. & queria tirar 
isso do passivo não exigível dos bancos? 

O SR. RONAN mo - Extamente. 

O SR. FERNÃO BRACHER - Mas o passivo 
não_- exigível dos banc:os não aumentou muito. 
Aliás, está aquém daquilo que é necessário. Uma 
das dificuldades dos bancos internacionais é jus· 
tamente aumentar q s_eu capital para enquadrá-lo 
nas propoções exigidas pela boa prudência ban
cária. Não está tão fácn assim. 

Quanto à pergunta sobre a partitipação doTe· 
souro Nacional no ovemfght não seí bem o que 
V. Ex' chama de overnight. 

O SR. RONAN TlTO .:.... É essa operação que 
chamamos de "capitaal boémio", aquele que, en
quanto o pessoal dorme, está rendendo dinheiro 
no banco, a curto prazo. Pode ser chamado de 

· mercado aberto ou open market.-

0 SR. Fi:RNÁO BRACHER- Não tenho a pro
porção da divisão do ovemlght que, sendo de 
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curto prazo, basicamente em grande parte se faz 
através das Letras do Banco Central, ou então, 
de titulas bancários, que são vendidos com carta 
de recompra. Não sei como se divide o mercado, 
proporcionalmente, entre um e outro. Gostaria 
de lembrar que o tamanho do overgnlht é conse
qüência direta da instabilidade monetária em que 
vivemos internamente. Como não há uma confia· 
bilidade, que instrumentos de remuneração pode
rão garantir uma remuneração adequada ao di
nherio? Por um periodo mais longo de tempo, 
aqueles possuidores de popupança, qua1quer um 
deles dentro desta Casa, proW:Vebnente assim o 
fará, temem comprar um papel de uma ano. Ima
ginem qualquer um de n6s, com a disponibilidade 
que temos; tenha dentro do seu portofólio um 
papel de um, dois ou três normal em qualquer 
país de moeda estáve1. Um país que atravessou 
a instabilidade monetária que atravessamos, con
vidou indiretamente a população a se voltar para 
o curto prazo. Agora, aos poucos, quando esta
mos pensando em retomar à esta;bilidade, é que 
provavelmente veremos o início do desapareci-_ 
mente do ovemight, trocado por operações de 
mais longo prazo, que são de maior interesse 
para todos. 

O SR. RONAN mo -Antes de fazer a última 
pergunta, gostaria de pedir licença à ComisSão, 
porque tenho que tomar avião para o Rio de Janei
ro, ainda hoje às 17:30h, não podendo ficar até 
o final e beber da sabedoria e da franqueza com 
que o Dr. Fernão Brach.~r está ~onda todos 
os problemas. Está sendo muito esclarecedor pa· 
ra todos nós, qual é a opinião de V. 5' sobre 
a conversão da dfvida em capital de risco? Qual 
o mais aconselhável, juros ou o principal? Qual 
a viabilidade e se é aconselhável? 

O SR. FERNÃO BRACHER- Penso que a con
versão da dívida externa em capital de ris_co se 
insere dentro do quadro global no nosso relacio
namento com o exterior, havendo uma grande 
vantagem, em que se cria um ambiente adequado 
de confiança e de respeito recípricos. É um traba
lho comum a todos nós. Essa conversão deveria 
fazer parte disso. Dentro desse contexto, há uma 
pergunta muito discutida entre os teóricos e inte· 
ressados no assunto, se é melhor se ter divida, 
ou investimento direto. É onde devemos distinguJr 
entre os vários tipos de investimentos diretos. Há 
o investimento direto em que V. Ex' tem aproprie
dade nas mãos do investidor estrangeiro e há 
o investimento dlreto no qual não necessariamen
te a propriedade da empresa ficar nas mãos do 
estrangeiro, podendo V. Ex• ter participação mino
ritária, ou mesmo investimentoS em bolsas, que 
são aqueles que se estudam. 

Seria necessário qualificar e conseqüentemen
te, dependendo da avaliação que se dê, ponderar 
as vantagens que, eventualmente, se vem atribuir. 
Parece-me que, no momento presente, a pergun
ta em tese se responderia como sendo uma coisa 
favorável, interessante a conversão de dívida em 
investimentos, desde que respeitados os parâme
tros de expansão monetária, adequação nos seto
res de investimentos e de vantagens que o Brasil 
terá, a participação que o Brasil possa vir a ter 
dentro dos eventuais deságlos que s~ concedam 
pela transferência anterior que tenha havido lugar 
nessa dívida. Explico-me melhor. V. Ex' poderá 
ter a dívida na mão do proprietário, do credor 
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iniçJal, ou poderá tê-la nas mãos de um terceiro 
que adquiriu essa dívida. Esse terceiro que a ad
quiriu, provavelmente o fez com deságios. Os -pa
péis brasileiros, hoje, são negociados no exterior 
com deságios por volta__de 35%, a saber por 65% 
no seu valor de face. A questãq que se coloca 
é se devemos, nós, a Nação bra_sileira, participar 
ou não dessa vantagem auferida pelo terceiro ad
quirente do papel brasileiro. Dentro desse con
texto, que é um problema complexo, devemos 
aproveitar todas essas vantagens, ter o cuidado 
de resguardar o interesse nacional. É uma opera
ção IntereSsante-de se fazer. 

O SR. RONAN mo - Resta-me, agora, uma 
dúvida. V. S• fala em deságios de 35%. Neste 
caso, quem paga? A aplicadora norte-americana? 
O país que depositou a Arábia Saudita? 

O SR FERNÃO BRACHER - O banqueiro, 
que pode querer arcar com isso. Esse é um pro
blema de querer e poder. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- Tem 
a palavra o nobre Constfu.Jinte Leopoldo Perez.. 

O SR. LEOPOLDO PEREZ- Dr. Bracher, gos
taria de fazer duas perguntas muito simples: pelo 
que pude entender da exposição de V. S', o México 
teria obtido uin reescalonamento de seus débitos 
de forma, a seu ver, satisfatória. PergUnto: por 
que ao Brasü não foram [a_çultaclas condições se
melhantes ou iguais? 

O SR. FERNÃO BRACHER - Não disse que 
ao México foram acordadas condições satisfató
rias, disse_ que, no caso do México, como no caso 
da Argentina, notou-se um avanço na posição 
do Fundo Monetário. Agora, no nosso caso, não 
chegamos a solicitar o reescalonamento aos ban
queiros ainda, que eu saiba, não apresentamos 
nenhum projeto a eles e nem nos sentamos à 
mesa com eles para discutir. De modo que não 
nos foi acordado porque ainda não se apresentou 
a oportunidade. 

O SR. LEOPOLDO PEREZ - A segunda per
gunta é a seguinte: qual o percentual dos Estados 
membros da Federação no montante da dívi_da 
externa brasileira? v. s~. como ex-Presidente do 
Banco_ Çentfãi; poderia -nos dar _uma rtoção ão 
menOs aproX:IinãCfã?-- - - ---- ------

O SR. FERNÃO BRACHER- Não sei lhe dizer 
e nem sei se alguém terá essa estatistica, porque 
a dívida soberana brasileira dos Estados e da Re· 
pública não é grande no exterior; é grande a dívida 
das empresas estatais e grande parte da dívida 
dos Estados foi contraída através de operações 
chamadas 63, que estão registradas no Banco 
Central sob a rubrica do Banco tomador do em
préstimo no exterior. De modo que não conheço 
nenhum levantamento discriminando as dívidas 
por Estados. N_ão sei s_e_alguém do_ Banco Central, 
que está aqu~ poderá dar irúonnação diferente 
da minha, 

O SR. RELATOR (FernandO Henrique CéifdosO) 
- E se nós ·qufsemi.Os saber sobre isso,_ quais 
seriam os caminhos? 

O-SR FERNÃO BRACHER- Do Estado inde
pendenie é_muito fácil, porque basta recorrer-se 
a todos os bancos, são 100 no Brasil, e pedir 
a ele-s que relacionem todas as 63 erri nome de 
Estados, mais os bancos de investimento, que 

são mais sq~ Então teríamos essa relação e verifi
caríamos junto ao FIRCE os empréstimOs regis· 
trados em nome do Estado propriamente dito. 
Par~c~~rne _que: são essas as duas fontes de Esta
do. Mas isso seria sempre um levantamento im· 
perfeito, porque o que interessa são as empresas 
estaduais, que estão endividadas e que efetiva
mente oneram a caixa do Estado. Então seria 
necessário fazer esse exercício para todas as em
presas estaduais, relacionar todas elas e pedir à 
rede bancária que desse a informação. N. já seria 
um trabalho mais extenso de pesquisa, mas me 
parece que ê um trabalho factivel. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Dr. 
Bracher, aproveitando a pergunta sobre o mesmo 
tema, e ampliando a questão e pedindo as suas 
luzes sobre o assunto. Já se viu que é difícil se 
ter a posição exata da dívida dos Estados,-precisa· 
ríamos fazer esse levantamento, essa espécie de 
investigação detalhista e detalhada. Então eu am
plio esta questão. Na medida em que queremos 
conhecer, individualizadamente, todas as rubri.· 
cas, todos os it_erns componentes da dívida exter
na, passando pelas estatais, federais e estaduais; 
passando pelOs EstadoS e pelós inUnidpios, tería
mos de fazê-lo através deste processo de indaga
ção individualizada e de pesquisa banco a banco, 
ou podemos ter um órgão, ou existe um órgão 
de controle, registro e cadastro, um tabelionato 
ou Uffi Cartório no Banco Central-que nos possa 
informar esSe quadro detalhado e evolutivo, que 
ao final, feche esse montante, que todos nós de 
certa maneira repetimos, de que o Bras~ deve 
11 O bilhões de dólares? Como é que se chega 
a 11 O? Corno é que se compõe: 2 mais 3 mais 
8? De onde e de quem? De que forma? Esta 
indagação eu faço em termos do interesse da 
Comissão, que tem a necessidade, inclusive está
vamos conversando com Sr. Relator, para ver cO. 
mo faríamos, no sentido de ter esse elemento 
absolutamente atualizado e com a exatidão indis
pensável, para que com ele possamos trabalhar. 
Já que a pergunta surgiu do CoilStituinte Leo
poldo Peres, à luz dos Estados e V. 5' nos deu 
essa informação prelíminar, peço que V. S• então 
nos dê essa ·pista, esse caminho e essa informa
ção indispensável -

O SR. FERNÃO BRACHER - Como um lem
brete: talvez nesta mesma Casa seja ma.is fácil 
de se procurar, porque a dívida externa ou interna 
entre Estados e Municípios é sempre previamente 
autorizada pelo Senado, de modo que o Banco 
Central não r.egistra .. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- Quan
do o Estado tem responsabilidade ... 

O SR VIRGfUO TÁVORA - V. S• sabe que 
fui Governador duas vezes e posso dizer perfeita· 
mente que, pelo menos, na úJtima vez, multo uso 
fizemos de 63 e de autofinanciamento, Como o 
Banco Ce"ntral tem capacidade ·ae afirmar nos 
seus documentos, nem sempre coincidentes, aí 
vai uma crítica construtiva, de qua dívida externa 
registrada é de tal? Não sei se situei. Como é 
que ele afmna, por exemplo- tenho divergências 
de números - no úJtimo número, 1986, no dia 
31 de dezembro, que deviarnos 101 bilhões, 540 
milhões de dólares? Baseado em que ele afirma 
isso? É o que eu quero saber. 
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O SR. PRESlDENTE (Carlos Chiarelli)- Preci
samos saber quem é o contador da firma indepen
dente: __da parte que_ passa pela chancela e pelo 
controle do Senado, porque para isso nós teria
mos _um espaço de investigação Joc~l e c~~ira. 

OSR. FERNÃO BRACHER - Por obrigação 
legal é o Banco Central, mas existe ums série 
de_ qualificações a fazer. Desejo dizerque_há uma 
imperfeição técnica e há uma imperfeiçãQ lingüis
ticase falarem dívida do Brasil. Esses 101 bilhões 
ou 107 bilhões de dólares não são de dívidas 
do Brasil, são de díVidas contraidas por entidades 
no Brasil, das quais o serviço foi trazido em moeda 
estrangeira para dentro do País e aqui convertido 
em cruzados. O que aconteceu em cáda üm des
ses casos? Mandou-se do exterior para uma conta 
brasileira- vamos admitir, por hipótese, que s6 
exista o Banco do Brasil - então, foi c;reditado 
junto ao Banco do Brasil de Nova York, por exem
plo, a quantia de 100 bilhõ~ de dólares, para 
ser emprestada a Pedro, Paulo e Antônio. Eles 
tomaram emprestado, então. cada um tomou em
prestado 33 bilhões de dólares, vendeu-os ao 
Banco Centra1, recebeu por cruzados equiva1entes 
e são esses os responsáveis pelo pagamento no 
exterior. 

O SR. lEOPQLOO PERE<: . ..,., Dr. Fernão Bra· 
cher, permita-me apenas esclarecer: entre esses 
Pedro, Paulo e Joaquim, existe Schimidt també_m? 

O SR. FERNÃO BRACHER - Existe. O impor· 
tante é saber quem foi que recebeu os 100 bilhões 
de dólares. No meu exemplo, porque foi exata
mente o que ocorreu. Foi o Banco do Brasil. O _ 
Banco do _Brasil recebeu 100 bilhões de dó_la~es 
- nesse_exemplo, não foi s6 o Banco do Brasil, 
foram inúmeros. Mas, re,~ebeu 100 _b_ilhões de 
dólares - digamos -que foram três EStadoS -
o Estado do Norte, b Estado do Centro e o Estado 
do Sul. Receberam, cada um, 33 bilhões, vende-
ram esses 33 bilhões de dólares ao Banco--do 
Brasil, re_ceberam os cruzados e fjzeram suas 
obras. O_ Banco do Bra_sil, por sua vez, pegou 
esses 100 bilhões de dólares que ele comprou 
e os vendeu ao Banco Centr_al_,. que )hes deu os 
cruzados que ele deu aos Estados e o BanCo 
do Brasil, como intermediário, não ficou com ne
nhum. Quam ficou foi o Banco Central - o di
nheiro foi creditado n_o _eanco do BrasJl e o Banco 
do Brasil, com os dólares, entregou o contra- valor 
aos Estados, recebendo esse contra-va1ordo Ban
co Centra], coritra a entrega dos dólares ao BancO 
Central. E o que foi que o Banco Certttéll fez com 
esses dólares? Pagou as importações brasileiras, 
pagou os serviços brasileiros, etc. Se nós chamar
mos as pessoas receptoras dos empréstimos, Pe
dro, Paulo e Antônio, temos que, se elas não paga
rem, nenhuma responsabilidade incumbe ao Es
tado brasileiro, De modo que não é correto se 
fa]ar em dívida brasileira. Se C!les forem à falêricia, 
o credor estrangeiro não recebe o seu dinheiro 
e não tem a quem se queixar, Entretanto, se ilo -
vencimento, Pedro, Paulo e Antônio, tiverem os 
cruzados suficienfes para, à taxa do câmbio do 
dia, irém a um banco autQ!izado a funcionar e 
comprar dólares e o banco lhes disser: não tenho 
os dólares para lhe vender; então, estamos viven
do aquilo que se chama de risco de transferência, 
o risco político. Então, a díviçla comercial se sal
dou e transferiu-se como_ que para a Nação, posto 
que ela não pode fornecer ~ transferência, tendo 

ela ~:ecebido .em cruzado à taxa a qual se compro
meteu vender a moeda estrangeira. Então, é este 
o modo pelo qual a coisa se desenvolve. 

.Ao longo dos anos, o Banco Central diz: meus 
Srs, empréstimos no Brasil, eu só registro se tiv:e
rem no mínüno tal prazo e tal taxa de Juros. Fora 
Isto, eu não registro. Antes de vir o empréstimo 
para o País, vai, então, o interessado, cantata com 
o potencia] credor estrangeiro, acerta o emprés
timo de 1 milhão de dólares, acerta a condição 
de prazo, a condição de juros e acertado, telegrafi
camente, isto, dirigia-se ao Banco Central e pedia 
uma autorização prévia para fazer esse emprés
timo. O Banco Centra] dava essa autorização pré
via para o ·empréstimo, ele contraía. o empréstimo. 
O empréstimo entrava, era creditado, no exemplo, 
no Banco do Brasil, era trocado aqui, e, depois 
de entrado no país, o devedor brasileiro vai ao 
Banco _Centra] e registra esse empréstimo. Então, 
qual é a figura que nós temos: nós temos o seguin
te: o empréstimo s6 é registrado no Banco_ Cen~ 
frai, diante da evidência de que os dólares foram 
Véndidos ao Brasil. De modo que não há hipótese, 
â não ser âe fa1sificação- me parece que jamais 
isto tenha ocorrido - de um empréstimo regis
trado, que não tenha ocorrido; o que é possíve~ 
lsto sim, teoricamente, é_ que tenha havido um 
empréstimo que não tenha sido registrado, por
que nada obriga ~que! e que tomou o empréstimo 
a registrá-lo no Banco Centtal, sa1vo que, se ele 
não registar, ele não pode remeter para fora nem 
os juros e nem o principa1. Logo, é interesse da_ 
parte registrá-lo. 

Então, este é o sistema montado que me parece 
te·m funt~onado a contento. Se o tomador, aó 

- iiiVês de ser uma pessoa de direito privado for 
uma pessoa de direito público, antes de ter autori
iãção prêvia do-Banco Central, deverá ter as auto
rizações coropeterites, seja da Seplan, seja do Se
nado, seja de quem for. De sorte que, então, repe
tindo: o processo é este - entra o dinheiro no 
Vais e, depois de entrado e mediante a prova 
de que entrou,_ ele vai e_ registra. De modo que, 
quando se fala em auditagem da dívida. externa, 
não véjo muita .. é claro, tudo cabe auditar: -
basta chegar lá e ver se ao certificado de registro 
corresponde a um contrato de câmbio fechado. 
Efetivamente, ·parece-me que seria bom fazer a 
auditagem mas não vislumbro a possibilidade. 
É multo remota a posSibilidade de haver. o que 
me parece, novamente, e, aí, há talvez, um engano 
de linguagem - quando se fala em auditagem, 
deseja-se saber qual é o destino dado aos fundos 
-tomados como empréstimos no exterior e, aí, 
quanto ao destino dado, existem dois çlestinos. 
Os dólares fqram ~entregues _ao_ ~anco Central 
que-os aplicou, então, nas -importações brasleiras, 
no pagamento de juros,__ enfim, nas despesas 
constantes do balanço de pagamento e os cruza~ 
dos são cruzados wmo quaisquer outros, como 
é -o cruzado no caso de um empréstimo em que 
o-Estado tenha contraído junto ao Banco do Bra
sil, junto ao _Banco do Estado, junto a uma finan
ce_i~~ ou junto_aO ~u fqmecedor. De modo que 
sáo cruzados que ele tem e que vai aplicar bem 
ou mal, de _acordo, enfim, com as_ possibilidades 
dos seus interesses. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA - Dr. Fernão Bra· 
c_herL por fineza, deixe bem claro, aqui, para a 
COrriissão e, naturalmente, isto constituirá base 
para, depois, discussões nossas, de que não há. 
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possibilidade de dólares registrados terem outro 
destino _se não ·aquele _que o Banco Central assim 
aprouv<7r fazer. · 

O SR FERNÃO BRACHER - A idéia é a se
guinte: se foi registrado é porque entrou o dólar. 

O SR. LEOPOLDO PEREZ - Pelfeitamente, 
mas a minha pergunta é de outra natureza -
só um. instante, Dr. Bracher- e é para qualificar 
melhor a colocação. Eu entendi perfeitamente a 
mecânica, embora ~Ja leigo no assunto que V. 
5' nos expôs. Mas eu queria saber, por exemplo, 
o seguinte: __ a fi~ma ''V'', estrangeira, pediu um 
emPréstimo de 1 O milhõ.es de dólares - 3Q bi
lhões de_cruzeiros. No jogo dela, não se poderia 
fazer um jogo contábil-aumentar os·seus lucros 
neste ano e remeter como lucro_. parte desse di
nheiro? É a minha pergunta. Não_ pense que é 
ingenuidade, eu posso pegar 30 bilhões de cruzei· 
ros e fazer o jogo contábil ... 

O SR. VIRG[UO TÁVORA-Mas eu não estou 
fa1ando nada. 

O SR. FERNÃO BRACHER -A pergunta não 
dizer absolutamente respeito ao comércio exte
rior, às regulamentações de câmbio. Se V, EX 
me permite, para lhe responder corretamente, a 
pergunta-diz mais respeito à regulamentação da 
Lei das Sociedades Anônirnas, quer dizer: se é 
poSsível falsificar, de tal maneira, o balanço, é 
fabricar um lucro que não existe. Se for possível 
faJsificar um baJans;o,_fabricando lucros que não 
existem, esses lucros poderão ser remetidos ao 
exterior com ou sem empréstimo prévio, porque 
a empresa - admitindo no seu exemplo - seja 
de con~ole estrangeiro. Então, ela sempre será 
de controle estrangeiro. Então, qualquer lucro que 
ela faça, pode remeter ao exterior, não havendo 
um acordo especial entre o países, até 16% brutos 
ao ano, ou 12% líquidos, sobre o lucro que ela 
tiver feito naquele ano. De modo que isto é inde
pendente de empréstimo. O empréstimo viria 
~penas aumentar a caixa dela para remeter para 
fora. Não me parece-que- epor aí que pega. É 
saber se dá para fa1sificar de tal maneira, de mani
pular de tal maneira, um balanço. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Ch.iarellO- V. S• 
nos elucidou sobre a mecânica, a forma opera
cional. A pergunta continua de pé, em face do 
cànhecúnento da iriecânica, a forina de ava1iação 
e a maneira de chegarmos ao somatório globa1 
que nos indique, com exatidã9, o quantitativo da 
dívida_, apenas por wna questão de que seria mãis 
objetivo.lsso _que acontece, de acordo com a me
cânica que V. S• nos identificou, ocorre sempre? 
Se iSs_o ocorre -S!émpre- eni tOdas_ as operações 
históricas constitutivas da dívida, é só chegar lá, 
no aanoo CentraJ, apertar um botão e sai a lista
gem de todos. Se isso não acontece semp~, há 
falhas. Houve épo<:a em que tal registro não ocor
ria. A pergunta é a seguinte: a quanto vai chegar 
o somatprio Já existeryte? E;stou surioso ero saber 
quanto é e por que chegamos ao va1or que afirmá· 
mos e reafi_r~amos. É uma segunda questão: qual 
é a posiÇão de responsabilidade do BrasiJ, EStado, 
País em face da tomada desses empréstimos por 
parte do Pedro, do Antônio, d9 Pa~(). ou este 
João, enfim Schimidt, todos eles? Felizmente não 
tem ChiareliL Qual é a responsabilidade cio- País 
e do erário~ do T~owu, com relação _à tomada 
de empréstimo por Particulares a que V. St se 
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referiu e que, pela sua informação, apenas transita 
na órbita pública, continuando devedor sendo a 
pessoa privada. Essas as duas indagações. A pri
meira quero saber quanto é, onde está a conta 
e a certidão do cartório? Não sei se isso comple
menta. 

OSR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso~ 
- V. EX' ao formular a pergunta já antecipou 
o que iria saber. No fundo é isso mesmo. Como 
é que se chega a c_erca de cento e nãp sei quantos 
bilhões de dólares? Onde é que está registrad_o, 
se não é no Banco Central, se passou pelo Sena
do? Efn segundo lugar:: como é- que nós vamos 
saber- precisamos saber disso.;.;._ Como se com· . 
põe a dívida, o que é da responsabilldade d~s 
empresas estatais, da União, dos Estados, ~ que 
é dívida direta dos Municípios, dos Estados e da 
União, e o que é de particulares? E af, em seguida, 
a pergunta que foi feita pelO Senador Chiarelli. 
Até que ponto, no que diz respeito ao endivida
mento dos particulares, e quando e por que o 
Brasil, c:omo Nação, como Governo, assumíu a 
responsabilidade desta dívida, porque _a _cobranç:ca 
é feita em termos do Governo, e não em termos 
de particulares. Dito de outra maDeira: os particu
lares deixaram de pagar, ou foi o Governo do 
Brasil que não teve os dólares para fazer a transfe
rência? 

O SR. VIRGÍUOTÁVORA~Ddlraçher, çom· 
pletando a pergunta do Fernando Henrique Põr
que assim nós vamos deixar bem a limpo esta 
questão. Recebeu o dólar, p Pais e cc-responsável 
da dívida: sim ou não? - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Vou 
assegurar ao depoente o direito de responder não, 
ao sím, ou não. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- É o que todos 
querem saber. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Não 
se trata de inquisição, trata-se de um depoimento. 
Vou assegurar o direito de resposta. 

O SR. FERNÃO BRACHER - Por falar e.m in· 
quisiç:ão, eu acho que ele teria que buscar o aUXJ1io 
dos esc:olásticos antigos, que diziam: diStingo. Re
cebeu dólar, é o pais co-obrigado na dívida? Sim 
ou não_? _Distingo. É co-Obrigado no pagamento 
da dívida, desde que se lhe ~jam entregues tantos 
cruzeiros quantos nece~sários para comprar os 
dólares, à taxa de câmbio que se anunciou naque
le dia. Se não recebeu os cruzeiros, não é. É, 
aUás, a posição que foi adotada 1)"- questão da 
63, dos bancos que sofretam intervenção em no
vembro de 85, em que o Goverrio da Nova Repú
blica informou que não assumiu a responsabi
lidade desses pagamentos, nem antes e nem de
pois. O que depois se fez foi instituir ·um sistema 
especial de seguros para outros neg6dos, outras 
obrigações e aqueles banç.QS estrangeiros, que 
se interessaram, pagando urna comissão de segu
ro, tiveram sobre todo o ~eu porta~fóllo bancário, 
uma proteção, sem distinguir um estabelecimen
to do outro. De modo que aquilo não foi garantido. 
Portanto, esta responsabilidade mesmo num caso 
prático, a pergunta levantada. 

Corn referêoçia, então, ao montante, aos c::ento 
e tantos bilhões de" dólares, isso es_tá_ tudo certo. 
Dentro deste mqntante nós tel'!'los quat~o grandes 
componentes. A primeira, são as dividas de médi9 
prazo, a chamada 63--e 4.131. A Lei n" 4.131, 
de 1962, que a rigor é a lei que rege tudo. Apenas 

dentro do jargão popular, a lei não só é a que 
rege tudo, mas também é a que criou a obrigato
riedade do registro junto à SUMOC, _:se não me 
engano, àquela altura, e depois junto ao Banco 
Central, da_ díVida estrangeira. Toda entidade não 
bancária, q-ue assume a dívida nO exte""Oor, esta 
tem a dívida registrada, de acordo com as normas 
da Lei O~ 4.131. Se, ao inVés de Ser uma entidade 
não bancária, Íor entidáâe béinCárià, essa contrairá 
esse empréstimO no exterior, sob a égide da ResO
luçãO n~ -63; Cfo Banc:o _Central, que ê uma regra 
menor do que a Lei ri~ 4.131. A ResoJução n~ 
63, teni. a c:aractertstrca prihC_ipa1 de dizer que o 
Banço c-~_tá tomando este empréstimo não para 
si, mas necessariamente para reemprestar, e se 
não tiver reemprestado tem qU:e estar depositado 
no Banco Central. De mod_o que dai ê que há 
uma série de empréstimos a_ entidades públicas 
registrados em nome dos bane:::: os. Nós temos dois 
tipos de registras nisto, que perfazem praticamen
te 64 bilhões de dólares, que é a dívida a médio 
prazo. Parte ê cha_mada4.131, que são tomadoras 
diretas aS empresas, e-parte 63, é aquilo que foi 
ao longo do tempo, quer dize"r hâ 12 anos, atê 
1974; em 1975 cai para dilco anos e, em 1977, 
foi para 8 anos. E daí ficOU:-até o final, é esta. 
que ainda eStá em vigor hoje. É exatamente a 
dívida so~re a qual se deixaram de pagar os juros 
agora. 

EXiste uma outra parcela, se não me engano, 
de 13 bilhões de dólares, que é a parcela devida 
aos organismos internacionais; o Banco Mundial, 
o Banco lnteramericano de Desenvolvimento, o 
Fundo Monetárlo Internacional, são as agências 
de desenvolvimento dos diversos países. Esses 
também têm o seu registro próprio no Banco 
Central, tudo está registrado no Banco Centra1. 

Temos mais cerca de 13 bilhões de dólares, 
que é ao Oube de Pa,ris. O que _é o O~be de 
Paris? O Clube de Paris são as dívidas que são 
garantidas por agências governamentais estran
geiras. Nós somos também credores do Oube 
de Paris, nãO Só devedores. Temos grandes crédi
toS co-nua a Polônia conhecidos, contra a Nigéria, 
cdrttra a Bolfvia, contra o Chile. 

Os emt,-réstirriôs c:oncedidos com garantias, ou 
dtretamente com fundos e agências governamen
tais, -no caso dos Estados Unidos, é basicamente 
o Eximbank, e a CCC, que é a corporação de 
c:réd[to de teto agrícola. Em outros países como 
na Alemanha, na Ftança, na: Inglaterra tomam 
outros nOines. Esses perfazem outros 13 bilhões 
de dólares, e às vezes, não se tem o montante 
~to porque o empréstimo que está registrado 
como empiéstimo c:omercial, de fato tem wna 
garantia, que efe não sabia, de um órgão do go-
verno. 

Depois temos 15 bilhões de dólares, que não 
estão registrados, que são as dívidas de curto 
prazo. As dívidas de curto prazo são as c:oncedidas 
sobretudo na prática, de 1 O bilhões de dólares, 
para finariciamento- do corrtércid brasileiro, e 5 
bilhões de dólares que é- o intert>ancário. Essas 
sao (fívfcfa.s até 180 âias, e em fctce da sua grande 
volatilidade, no sentido de que podem ir até 180 
diaS, sãO--dívidas de 30 dias, 15 dias, é o capital 
de giro, se tem apenas um conceito globa1, e 
no fim do ano se verifica quanto é. 

Alén1 disso, ainda, _há _2 l;tilhões de dólares de 
bôilUS "e ___ nlais 4 bilhões de dólares de emprés· 
tirrios tnterempresas;- -
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Por que mesmo esse monta_nte oscila? Nãp 
tenho- exatamente o número de memória, mas 
cerca de 70, 80% da dívida brasileira é constituída 
da moeda americana dólar, cerca de 70. a 80% 
da dívida brasileira é denominada em dólar, e 
de 20 a 30% é denominada em outras moedas. 
Essas outras moedas, se for 30%, é a(Juilo que 
corresponde a 30 bilhões de dólares. Se houve 
uma desvalorização do dólar em reláçâo às _outras 
moedas, as outras moedas ficaram valendo mais 
d6fãr:-Aquilo que era antiQ-amente 30-bilhõeS de 
dólares, se houve uma desvalorilil:Ção de 15%, 
passa a ser agora 34,5%. De acordo com a oscila
ção entre as moedas, como nós estamos C()Íijndo 
a nossa dívida em dólares, ê ne<:essário a cada 
fim do ano, ou a cada período de cotação, se 
transformar todas as dívidas em dólar. E então 
esse resultado modificar-se-á dia-a-dia, de acordo 
com a cotação, ele será sensível ou não, conforme 
a grande ou pequena oscilação qt.ie terá havido 
entre as moedas. 

Daí é um pouco frustrante àquele que di!sejã · 
saber exatamente a dívida, porque exatamente 
a dívida a médio prazo se sabe, como toda infor-_ 
mação, que é de 64 bilhões de dólares, sabe-se 
com perfeita exatidão. Tenho uma informação 
adicional, são 57 mais ou menos a bancos estran
geiros e 7 a b&ncos na,cionais sediados no exterior, 
inclusive Banco do Brasil e- otifrOs bancos, desde 
1964. São 13 bilhões a organisn16s intemàcio
nais, por volta de 13 bilhões a organismos do 
Clube de Paris. Esse, do Oube de Paris, pode 
haver algumas oscilações. Os bónus também têm 
o montante exato, por volta de 2 bilhões de dóla
res. Mas isso eu creio que o Banco Central poderá 
mandar para V. Ex'5

, amanhã, com precisão. 

O SR. LEOPOLDO PEREZ ~ Sr, Presidente, 
peço a V. Ex~ que solicite ao Banco Central essas 
informações, e sobretudo a participação das_esta
tais no tempo, em que ano as dívidas foram feitas. 

O SR. FERNÃO BRACHER - Com relação a 
isto, eu não_ sei se v. J::x<! têm alguiria ·convivência_ 
com computadores. Se o computador não estiver 
programado pará dar essa ínformação, ele não 
dá. E preciso fazer um novo progra, e programa 
leva algum tempo. Perguntar como é tsso ou aqui
lo ... 

O SR. l.EOPOUlO PEREZ - Eu não posso 
saber, por exemplO, quanto a Vàle do Rio Doce 
pediu em 1979? 

O SR. FERNÃO BRACHER'-- Não sei, é preciso 
saber se está no programa; se estiver no progra
ma, ele responde apertando o botão. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD - Segundo dados por 
mim -levantados e pela minha assessoria, 1/3 da 
dívida externa brasileira corresponde a emprés
timo tomado por corporações multinacionais 
com aval do Tesouro Nacional. 

O que eu pergunto a V. s~. é se nós podemos, 
se teremos condições junto ao Banco Central de 
ter a relação dessas corporações multinacionais 
que tiveram o aval da Tesouro Nacional, e se 
elas cumpriram o pagamento do que foi, na reali
dade, avalizado pelo T escuro. 

O ·sR. FERNÃO BRACHER ~Parece-me que 
provavelmente essa informação" não será correta, 
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na·medida em que as cifras qu_e eu_ disponho 
indicam como tomadores do setor público, no 
valor de 85% da dívida: De modo que é a primeira 
reação que tenho em face da argumentação de 
V. EX'" Não creio, não sei se o Banco Central, 
ao registrar a dívida, indica os demais coobri
gados. Quem deve ter o registro dos demais coo
brigados é aquele que prestou o avaL a saber 
o ExecutiVo, o Ministério da Fazenda, que é aquele 
que prestou o aval, e para isso deverá ter a autori
zação devida. Eventualmente, no certificado de 
registro se registra o banco- credor, o devedor 
no pais e a taxa e vencimento. Não sei que outros 
elementos mais se escreverão no registro, e se 
esse que V. Ex' se interes$i,. lá estará. 

O SR. JAMIL HADDAD -V. S•_ tem conheci
mento de que, no Projeto Jari, que teve o a~ 
do Tesouro Nacional, se foi pago algo desse em
préstimo em cruzeiro, mesmo que fosse em cru· 
zeiro? 

O SR. FERNÃO BRACHER - Eu não tenho 
notícia. 

O Sr. JAMIL HADDAD - A informação que 
se tem é que nem em cruzeiros houve ressarci
mento do empréstimo internacional feit:Q com 
aval do Tesouro Nacional. Apenas queria saber 
se V. S' poderia prestar essa informação. 

Dados levantados também - e, aí pergunto 
a V. S• se confirma, como foram confU'Jllados 
pelo Ministro Dilson Funaro - indicam que, de 
1970 a 86, dados compilados do Banco Central, 
o Brasil captou praticamente 200 bilhões de dóla
res e regressaram, a título de pagamento da dívi
da, cerca de 184.1 bilhões de dólares. 

E, ·segUndo tudo indica e V. S• aÇabou_ de infor
mar num levantamento por alto, que ainda esta
mos devendo 106 bilhões. Eu pediria se V. S• 
pode também conflm1ar esses dados, frutos de 
wna tabela, retirados, ano por ano, de dados do 
Banco central. ---

0 SR. FERNÃO BRACHER- Seria necessário 
fazer a soma, de uma maneira curiosa, que eu 
não a fiz; seria necessário somar o principal e 
os juros pagos ao longo do período. Estamos 
misturando uma coisa com a outra, mas, enfim, 
sob aspecto de fluxo é interessante v~r; sob o 
aspecto jurídico, trata-se de duas categorias dife
rentes. 

OSR.JAMILHADDAD-Oievantamentomos
tra que 92% desses 200 bilhões regressaram na 
rolagem da dívida, e apenas 8% realisticamente 
se incorporaram aos ativos brasileiros. Esses são 
dados do Banco Central, em_ uma tabela ... 

O SR. FERNÃO BRACHER- V. Ex' me descul
pe, mas11 eu não entendi. 

O SR. JAMIL HADDAD - De 70 à 86, o Brasil 
captou no exterior, em 16 anos, entraram conta
bilmente, em números redondos, 200 bilhões de 
dólares. Desses 200 bilhões. 184.1 bilhões retor
naram como pagamento de serviço cta clívlda, 

e juros, de modo que eu não sei, se ao longo 
desses 16 anos tenhamos pago ... Senador, nós 
estamos vendo o fluxo, se esses 200 bilhões de 
dólares teoricamente tiveram entrado num ano 
1, não seria demais se imaginar que pagamos 
180 bilhões ao longo de 16 anos. Posto que, numa 
taxa de juros de 1 O% ao ano, em 1 O anos, terfa~ 
mos 200 bilhões, de modo que depende de como, 
aQ_IongQ __ çlp tempo, se distribuíram ess_es 200 
bilhões de dólares. 

Realmente, os dados que V. Ext solicita eu não 
os tenho aq~i. 

O SR. JAMIL HADDAD- Eu tenho uma tabela 
compilada, ano por ano, do Banco Central. 

- - -O SR. FERNÃO BRACHER - É possível. Se 
o Ministro falou deve ter feito a soma correta, 
ape_nas não sei se o nome corresponde à pareeiª. 

O SR. JAMJL HADDAD-- O motivo que me 
deixa perplexo é esse, quer dizer, nós pag~os 
92% dessa captação de serviço da divida, só 8% 
realisticamente .entraram em caixa e nós devemos 
ainda 106 bilhões. Isto é uma agiotagem interna
cional, é o meu ponto de vista. Não quero que 
V. S• concorde com meu ponto de vista, mas 
considero Isso uma agiotagem internacional e 
não há como o País continuar dentro desse esque
ma de pagamento, porque a insolvência do País 
é flagrante. 

São problemas que coloco como meu ponto 
de vista pessoal. 

Nós sabemos que as exportações cresceram 
neste mesmo tempo cerca de 1 O vezes e a dívida 
externa aumentou 25 vezes. Isso é a prova da 
de_sval_o_r:k.@ção de nossos produtos de exportação, 
que não são estipulados por n6s, pelo País, são 
estipulados pelo mercado· internacional e uma 
prova a mais que nós, dentro desse critério, não 
poderemos. de maneira alguma, saldar esse dívi
da que fica a critério das retaliações e dos jogos 
intefuãcionais relacionados com as exportações 
brasileiras. 

Agora, eu perguntaria, já que V. S• foi Presidente 
do Ba"rico central, se há condições da Comissão 
- eu paSsarei esses dados ao Presidente da Co
missão e ao Relator, para que sejam solicitados 
ao Banco Central- se há condições de o Banco 

- Central prestai" iilforrriaçõeS sobre o saldo-da dívi~ 
da externa bruta, ano a ano, em dólar norte-ame
ricano, distinguindo o setor póblico do setor pri
vado. 

Na apresentação dos montantes, distinguir as 
dívidas de cu$ prazo d?~S de médio e de longo 
prazo, e-dlstfnguir a dívida pública do setor priva
do. Se há_condic;ões de nós conseguirmos esses 
dados do- Banco Central que muito auxiliarão a 
ComisSão, para que ela possa fazer um levanta~ 
mente reaJ do montante da dívida brasileira. 

ou seja 92%. -

-O SR. FERNÃO BRACHER - Evidentemente, 
a resposta que tenho ·que lhe dar ê uma resposta 
de pirre(:ef:: me parece, Sem ter a ciência efetiva 
do fato, mas, me parece que aquilo que V. ~ 
citou deve ser fornecido pelo Banco Central. Exis~ 
te inclusive em_ várias puDlicaÇões do Banco. Isso 
a partir de 68, antes de 68, acho que não. Pa-re~ 
ce-me que, a partir de 68, foi quando se organi~ 
zaram os serviços, mas, com maior segurança 
a.p~~ d~~_8!!_os 70. 

O SR. FERNÃO BRACHER- 59 jUfQll. 

O SR. JAMIL HADDAD - Em pagamento da 
dívida, serviço da dívida, sem o principal, tanto 
que ainda devemos 1 0"6 bilhões, 

O SR. FERNÃO BRACHER- Às vezes, a pala· 
vra serviço da d'Mda pode englobar o principal 

O SR. JAMll- HADDAD - E se também existe 
a possibilidade de se conseguir o saldo da dívida 

externa bruta, a curto, médio e longo prazo, ano 
a ano, de governo a governo, empréstimos de 
instituições multilaterais, empréstimos de insb'tui
ções financeiras privadas, empréstimos de outras 
empresas internacionais, empréstimos . .._ 

O SR. FERNÃO BRACHER - Ar, nesse grau 
de detaJhamento, é necessário perguntar ao técni
co para ver se ê possível 

ó SR. JAMJL HADDAD - QUeria pe"ifiuntar 
apenas qual a impressão de V. S• sobre o rnonito-
ramento do Fundo Monetário Internacional; se 
V. S• considera válido o monitoramento do Fundo 
Monetário Internacional, 

O SR. FERNÃO BRACHER -Acho que o mo
nitoramento é conseqüência daquilo que se acer
tou, de modo que, se aquilo que se acertou foi 
mal acertado, o monltoramento não vale; se aqui
lo que se ace_rtou foi bem acertado, eventualmen
te, dependendo das condições pode ser alQlUlla 
coisa que possa ser aceita, mas, depende muito 
dos termos em que foi feito. 

O SR. JAMIL HADDAD - V. S• tem conheci· 
mento do empréstimO que seria feito ao País de 
cerca de 1 bilhão e meio de dólares, pelo Banco 
Mundial, em operação triangular para ser entre
gue ao Fundo Monetário Internacional? 

O SR. FERNÃO BRACHER- Nunca ouvi falar 
nisso. 

O-SR. JAMIL HADDAD - Nós estamos vendo, 
na rea:Jidade, a dificuldade de ingresso de dinheiro 
novo no País, que há uma avaJanche de projetas 
encaminhados ao Banco Mundial~ o que interna
cionaliza a divida-a curto prazo, em -contrapartida 
aumenta mais rapidamente a dívida externa. 

Essa prática tem sfdo usada ultimamente, coni-
queiramente... - -

O SR. FERNÃO BRACHER -Há uma avalan
che de solicitação de empréstimo junto ao Banco 
Mundial ... 

O SR. JAMIL HADDAD - ... já que há dificul
dade de se conseguir dinheiro novo, o Pais tem 
cQnseguido, através desses projetas, junto ao 
Banco Mundial. V. S•, quando esteve à frente do 
Banco Central, teve conhecimento de que foram 
feitos vários financiamentos desses junto ao Ban· 
co Mundial? · 

O SR. FERNÃO BRACHER-Eu tenho conhe
cimento de que o Banco Mundial recebeu projetas 
apresentados pelo Brasil, por diversas entidades ... 

O SR. JAMIL HADDAD- Mas concedeu esses 
empréstimos? 

O SR. FERNÃO BRACHER -Sim, cerfam~nte, 
durante esses anos tem concedido, ano após ano, 
empréstimos, ao Brasil. 

O SR. JAMIL HADDAD - Não sabe se houve 
um acréscimo ultimamente? 

O SR. FERNÃO BRACHER- Os empréstimos 
foram em wn montante crescente, mas o que 
se fez com o dinheiro ... 

O SR. JAMIL HADDAD - Estou perguntando 
se houve um aumento na solicitação de emprés
timos com projeto junto ao Banco Central. 

· O SR. FERNÃO BRACHER- Não sei, o núme
ro de empréstimos por Estados -não sei, o mais 
importante seria verifiCar o quanto foi conceclldo. 
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Parece-me que se tQmarmos os últimos três anos, 
houve um aumento sabrg_ p período anterior. 

O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente, estou 
satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE -(Carlos Chiarem) - C:on· 
cedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGfUO TÁVORA.:.... Meu caro Presi· 
dente Bracher, vamos bem devagarinho sobre al
guns assuntos. 

Declarada a moratória em fevereiro "-nós va
mos fazer a pergunta, pOrqUe existem alguinas 
proposições que parecem ignorar a realidade-, 
o Brasil _deixou de pagar juros a amortizações 
ao Banco_ Mundial, ao_ B_anco Internacional? E 
quanto ao Oube de Paris? -

O SR. FERNÃO BRACHER - Subcensura, 
porque são inform~õé~ ciue· tenho como cida
dão, não participava do Banco _Central por ocasião 
da declaração da moratória. Ao que eu saiba não 
suspendemos os pagamentos noiTTtais ao Banco 
Mundial e ao 8anco Interamericano. Com refe
rência às nos!!as obrigações no Cube de Paris, 
c:onforme acordado em janeir9 ,jeste ano, no que 
concerne ao prindpal, tem o seu pagamento sUS
penso atê junho. Salvo erro meu, ser essa a situa
ção. 

O SR. VIRG[UO TÁVORA- Ess,nambém é 
a informação que tenho. m~ gostari_a de deixar, 
perante a Comi~ o. ben) estatuída que a informa
ção que _tenho é a mesma que V. 5' nos dá, e 
que, naturalmente, o_ Banco Central nos confir
mará: que os juros e amortizaçã_o ao Banco Mun· 
dia1 e ao BID, para citar os dois, não foram suspen
sos, em outras palavras, a nossa moratória foi 
com os bancos privados. _ 

Na ocasião que V. S• deixou a Pr_esldência do 
Banco Central, tem recordação de qual o mon· 
tante líquido de nossa reserva, e em que momento 
-v:-s'"deiXou-aquele cargo? 

O SI<, FERNÃO BRACHER - Não tenho lem· 
brança do montante exato; eu sei aquela qUe o 
Presidente anunciou, e aquelas que tlnhamos em 
dezembro, que eram por volta ·de 4 bilhõeS 600. 
Deixei em meados de fevereiro, haviam caído já. 
exatamente qua] o montante em que estava, Pelo 
menos de pronto. 

O SR. VIRGfUQ TÁVORA -Agora vem uma 
pergunta, que não julgue inorportuna, mas é inte
ressante, isso o meu partido faz muita questão 
que a formule. Em 1983, 1984t a seu ver, haveria 
outra solução que não aquela concretizada pelas 
assinaturas do projeto 1, 2, 3 é_4, que é a fase 
1, e o projeto a, b, c e d, que ê a fas:~ 2? É 
um ·conceito opinativo, mas nós gostaríamos de 
tê-lo. 

O SR. FERNÃO BRACHER_- C!>i!ame~te ha
veria várias outras alternativas, se seriam melho
res, ou não, do que aquelas adotadas, isso é uma 
questão de gosto. Eu mesmo, àquela altura, advo-
guei outra~ alternativas. 

O SR. VIRG[UO TÁVORA - E poderia dizer 
alguma coisa a respeito, Dr. Bracher? Quanto ao 
projeto 3 e 4 acho que V. S• está de acordo que 
tem o curto prazo interbancário, do comer_cial, 
havia de ser obtido de qualquer maneira. Vamos 
discutir o 1 _e o ·z. Des~ulp~M~e estar d~cendo 
a estas minúdas. -- - - -- -
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O SR FERNÃO BRACHER- O 1 é o dinheiro 
~novo e o 2 é o normal.~ - . - -

O SR. VIRG[UO TÁVORA - O 2 é_o novo e 
o outro era parcela. 

O SR. FERNÃO BRACHER -0 que me parece 
é-qoe justamente naquele momento, em setemM 
bi'Cf de 1982 ... -- - -~ -

O SR. VIRGfUO TÁVORA- Eu estou falanào 
de 1983_. __ 84, porque o Goveril:o-de Figueiredo, 
como o Governo do Presidente Samey _Come
teram o mesmo erro, em escala maior ou menor. 
Dado a desgraça do "setembro negro", e dePois 
de chegar até as eleições, num caso e no outro, 
sem_ ter tomado as devidas precauções, está o 
fato já concedido c::orno feito_ E::. aC-abado. Daí para 
~ant~. c9mo_ ~airi_a V. s~_ ante aquele défid~ enor
me que havia na balança cOmercial e na bãlança 
de pagamento? Nós tínhamos chegado a reserva 
a menos zero, estava arrasado, voltamos ao tempo 
dos atrasados comerciais. Isso é que pergunto 
a V. Ex!', que tem sido motivo de multa crítica 
e gostaria de saber sua opinião, é um cOnceito. 

__ Q -SF.'.FERNÃO BRÁCHER- P~rece-rrie' qué 
aqu~!e serya o momento adequado para se recla
mar o atendimento da cláusUla iebtis _slc stanti· 
bus~ que é justamente aquela em que pressu
Punha das -duas partes entendimento que os em
préstimos deviam ser renovados._ e .nos ·colocar 
Pdrtanto numa outia -posição negociadora. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- V. s•; na lugar 
dos responsáveis, à época, pela negociação brasi· 
!eira teria procurado outros caminhos? Não estou 
lhe botando nenhuma "casca de banana", que 
não_ assinar, primeiro, em 1983, o projeto fase 
1.e 2,_ projeto a, projeto_l e 2, no .ano segulnte, 
1984, 6 projeto a e projeto b. 

- O SR. FERNÃO BRACHER - O ano segulhte 
já não sei bem, o que tenho bem presente ~-que 
me parece Que não sei se foi devidamente expl9" 
rada a possibilidade de se ievantar a questão àe 
Principio de que o pagamento da dívída não era 
devido, naquele momento, em virtude 4_e uma 
ocorrênCia. externa, inesperada, fora do controle 
das Partes. - -- ·-

O SR. VIRG[UO TÁVORA- A outra pergunta 
é um pouco impertinente, mas é _um aconselha
mento. V. S• s_abe_que estamos numa Comiss_ão, 
que tem por finalidade justamente a transparência 
a todos os_ affalre referentes à dívida externa. De· 
paramo-nos, e o Sr, Relator muito mais do que 
os. demai$ membros da Comissã-o._ de vez em 
quando com dados estranhos. Há pouco, respon
de:odo com to_da honestid(lde_a uma das nossas 
soUcitaçõ.es. esclarecilnentos, disse V. s~ que, em 
dezembro do ano anterior à safda de V. S•, portan
to o outro ano, estávamps ç:om as reservas de 
4 bilhões e 600 de dólares, Eu_ tef:tho aqui -do 
Banco CentraJ, urna· documentaç~o em que me 
-dá 6. 7ÕO bilhões. A que V. S• atribui tanta çl_iver
gêhcia? 

a SR. FERNÃO BRACHER - Provavelmente 
ni.o há divergênda. 

--O SR. VIRGfUO TÁVORA- Talvez sejam con· 
ceitas Qe liquidez. 

E aqui, para orientar a nosSa pouca compreen· 
são _do __ assunto por toda a Comiss~o. inclusive 
d~ _quem está lhe perguntando. O Banco Central 
qUe V. S• conhece, poderia dar esclarecimento 

A ComiSsãO a tespelto, tomando esses diferentes 
conceitos ~e liQUidez de 7Q a esta parte. 

O SR. FERNÃO l?RACHE_R -_Não sei se de 
70 a esta parte poderia dar esse esclarecimento. 

O sR.-viRGfUO TÁVORA- Porquejustãri\ente 
nós nOs satisfaríamos muito, até urn_a curiosidade 
do eminente Senador. 

· O SR.. FERNÃO BRACHER - É uma questão 
de perguntar aos responsáveis. É um conceito 
novo esse que se introduziu, o conceito de liqui
dez, que é mais severo e que visa exclusivamen.te 
a informação dos saLdos -~ conta~coi'rente. Co
mo eu não sei qual o conceito que prevalecia 
antes da crise cambial, esse número nãó era usa
do, esse é: um conç;~~itg criado ap6-s 1982, ao 
que estou informado, daí a dificuldade que eu 
possa talvez antever em fornecer esses dados a 
partir de 1970. 

O SR. VIRGfi.IO TÁVORA- Estamos satisfei· 
tos, ilustre depoente, e creio que, na aus.flncia 
do Senador Chiarelli vamos dar a palavra Sr. 
Relator. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- Eu creio que o ·senador Raimundo Ura quer 
também fazer ~ da palavra. 

O SR._ RAIMUNDO URA - Dr. Bracher, pelo 
que sabemos, existem três modalidades -de em
préstimos no mercado internacional, com juros 
flutuantes, com juros fixos e _uma terceira modali
dade, que é de juros reais. Parece que a City de 
Londres oferece uma modalidade de emprésti
mos, onde paga-se urna taxa real em tomo de 
2% _e, no final do contrato, paga-se o dólar norte-a
mericano mais a inflação acumulada no período, 
5, 8 ou 12 anos. 

Temos informações, agora, exatamente, nos 
causa muita preocupação quando nós falamos 
em números, em percentuais, porque eu tenho 
inform<!_Ç_Ões, por·_ exemplo,_ de C{IJ_e _os_emp~és
-tiffiOS-feitÕ$--j)efaS inUftiõaCiOnais está--em--tomo 
de 1 O a 12% da dívida total e a gente ouve aqui, 
acolá, nos jornais ou alguém dizer que é 1/3, é 
40% e 50%' e parece que o que v. s~ falou aí 
que a dívida estatal é em tomo de 85% e esse 
números de 1 O a 12% estejam próximos da reali
dade. 

Mas apenas quando vou falar no l].úmero, num 
dado estatlstico nos dá essa preocUpação, porque 
não sabemos se realmente a informação é corre
ta, mas nos parece que, em agosto de 1986, foi 
firmado um contrato de renovação naquela data 
em tomô de 30 bilhÇles de d618res, parte da nossa 
dívida que foi renegociada naquele períOdo e a 
taxa na época estava em tomo de 5,87; eu pergun
taria primeiramente se, naquele momento, houve 
apossibiliâade, de acerto nesse v~or, nesse mon
tante, -de 30 bilhões, .como parte da negociação 
da dívida a: curto prazo, Então eu perguntaria se, 
realmente, houve essa renoVação; a taxa realmen
te estava a baixo de 6%' e se haVia a possibilidade, 
no momento, de ter sido feita essa negociaÇão 
na base do juro fixo ou do jurO real que, ao que 
nos parece, são as duas roodalidad~ ma_is inte~ 
ressantes, são as que dão maior segurança ao 
tomador. Gostaria_t;le fazer esSa pergunta inicial
mente. 

O SR. FERNÃO BRACHER - Eu não sei o 
montante totil da renegOCiaÇão de 83~ c:ertamEm-
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te somaram várias parcelas a prazo médio, projeto 
I, 2, 3 e 4. Agora, indo diretamente ao assunto, 
que acho que é o que preocupa V. Exl',-é- o dos 
três tipos de taxas: taxa fixa, taxa flutuante e taxa 
reaL 

O mercado de taxa rea1 é praticamente_ ineXis
tente. Há tentativas de se estabelecer, de se criar 
esse mercado, mas é por demais incipiente e com 
muita dificuJdade poder-se-ia fazer uma operação 
ou outra mas nunca chegando a nenhum mon
tante mais expressivo, ao menos é assim que o 
mercado se apresenta. 

Então, a opção que realmente se oferece ao 
tomador do empréstimo é a taxa fixa ou a taxa 
flutuante, e aí qual das duas tomar? Hoje em dia 
temos taxas fixas em dólar à base de 7, 8, 9%, 
10 anos, 8 anoS, 6 anos; 5 anOs.-vrue -ã pen.a;
ou não vale--a pena? Taxas em marco a: 4, 5, 
6% no mesmo período. Vale a pena Ou -não vafe 
a pena? Tudo dependerá da taxa de inflação que 
se vier a estabelecer nos períodos futuros e da 
taxa que efetivamente vier a prevalecer no merca
do. A taxa flutuante subiu, desceu, a taxa histórica, 
nós sabemos que é 1%,2% ao ano, a rea], portan
to não é esta que temos experimentado nos últi
mos 10 anos, ou nos últimos 8, 9 Emos. TefrioS 
experimentado taxas reais como nunca antes tive
mos na história recente da economia. 

De_modo que acho que a melhor receita que 
tem - tem uma receita de não se tomar mais 
emprestado, não quero mais tomar emprestado 
e não vou, não sei como vai se Comjjórtãf o-mer~ 
cada, não uso do crédito, não uso -da alavan
cagem do crédito para acelerar o meu cresci
mento, para imp-ortar mais do que estou expor
tando que é exatamente aquilo porque se cons
traiu a dívida. 

Então, já que vou usãi-âo crédito, vou tentar 
fazer wna mistura, wna certa composição de car
teira em que a maioria ou ã mirloiiá Será a taxaS 
fixas ou a taxas variáveis. se reaJmente nós~ ti_ver
mos periodo de estabilidade inflacionária nos pró
ximos 5, 6 anoS, tomar um empréstimo à taxa 
de 7% se sentirá muito mal porque estará pagan
do 7% de juros reais, possivelmente, com uma 
estabilidade inflacionária, teríamos as taxas flu
tuantes caindo sensivelmente, talvez tivéssemos 
taxas de 2, 3, 4%. Já se tivermos, em contra
partida, um período de maior agitação financeira, 
ou wna agitação econômica nos países-centros 
talvez tenhamos taxas muito mais elevadas. 

De modo que é dificil prever-se, o bom senso, 
talvez seja o caso de se adotar a regra salomônica 
aí. 

O-SR. RAIMUNDO URA- Muito obrigado, Dr. 
Bracher. Pela experiência que V. S' teve como 
Presidente do Banco Central, naturalmente pelo 
próprio cargo tomou conhecimento de todos os 
mecanismos do mercado financeiro internacio
nal. Naturalmente como experiente também na 
rede privada nacional soube também identificar 
os melhores espaços e as melhores alternativas 
para o Brasil negociar a sua dívida. 

EU perguntaria: V. S• vê .:ilguma possibilidade, 
em função do quadro internacional, porque no 
meu entendimento existe uma sobra de dinheiro, 
tanto é que os bancos emprestam aos países do 
Terceiro Mundo, se não existisse esse dinheiro 
sobrando eles só emprestavam à Philips, à_Merce
des, à Shell, à Texaco, então esse dinheiro que 
está emprestado ao Bras~. Argentina, ao México, 

-ao PerU é .sobra, é o dinheiro que está sobrando, 
é o excedente do mei-caç:io intemadonãf - --

Então, mas mesmo assim os banqueiros agem 
como_ se estivessem realmente emprestando a 
uma __ ~_mpresa privada apenas, lógico, cobra~do 
Umataxa-de riscO SuperiOr. V. -s~ vê a!gufna possi
bilidade - esse é o inérito da pergunta - de 
nesSã n·egociàçãO da díVida brasileira haver algum 
beneficio da influência política nessa negociação; 
v. s~ acha que há alguma possibilidade de traba· 
lho junto a congreSsistaS dos Estados ·unidos e 
de _ou!;!:o_s países, influências de governo para go
verno, que venha a sensibilizar e melhorar o posi
cionamento e as vantagens dessa D_egociação, 
enfim, a política pode influencíar_ positivamente, 

_ QefõQue V. 5' conhece-da sensibilidade e a forrna 
d~ agir dos banqueiros __ ~temacionais? -

O SR FERNÃO BRACHER - Minha resposta 
é, certamente, positiva. Entendo que há uma res
ponsabilidade dos Governos dos países sedes, 
não apenas na indução da política correta, poiS 
que eles é que regulamentam seus bancos, eles 
é _que_ regulamentam o tipo de reservas que os 
seus bancos devem fazer sobre os seus diferentes 

- tipos de créditos, eles é que regulamentam o tipo 
de abatimento que os bancos terão, ou não, do 
imposto de renda, conforme as perdas ou as pro
visóes que devãm fazer, e eles é que asseguram 
a eventual liquidez, se houver aJgwn problema 
com algum banco; lsso no que concerne aos go
vernos como entidades reguladoras. 

Depois, existe ainda o problema do Governo 
como proprietário de bancos mesmos. EJes são 
donos do Eximbank, donoS e de outros mais. 
E com os seus próprios institutos eles têm ccipad~ 
d.:ide de determinar o que fazer. 
-Em terceiro lugar, existe a posição dos gover

nos .como orientadores dos organismos interna
cionais. São os governos que votam no Fundo 
Monetário, são os govemos que votam no Banco 
Mundial. E são os governos, enfim, que têm a 
responsabi1idade pela manutenção do mercado 
financeiro internacional. É isso que fazem os Srs. 
Ministros dá Fazenda dos 5 grandes quando se 
reúnem e discutem a respeito das taxas de ~m~ 
bici, a respeito da posição do endividamento do 
Terceiro Mundo, todos-esses dadás. 

De modo que, certamente, há wna grande res
ponsabilidade governamental, ao lado de um as
pecto de técnica bancária, porque o fluxo de re
c_Urso,S reais qUe veio para os países em desenvcil
vimentó veio, em Qriride Parte, através de bancos 
comerciais. E foi muito bom que fosse assim, 
a<fiTlenoS no nosso casO. Foi expedito, foi rápido, 
pôd_e vir atendendo ao n~_ 4esenvolvimen~ 
n~~anos 70. ~penas esses bancos demonstraram 
um_ veículo inadequado ainda a esse tipo de em
préstimo,_ porque eles estão muito mais apare
lhados no que concerne à sua regulamentação 
e à sua própria estrutura interna para empréstimos 
a curto prazo. 

O projeto bonito a ser_ feito e a ser desenvolvido 
seria o de s_e montar estruturas tais que penni
tissem aos bancos também serem carreadores 
de recurSoS_ a longo prazo -p-ara PaiSes em desen
volvimento. 

__ Q_SR RAIMUNDO URA-Dr. Bracher, no meu 
enN-ndimento, o __ Brasil, a exemplo do que tem 
a!::Onte_çido com os pafses capitalistas, temos ifl
fõrrriações, taiilbérTI não sabemos se esses dados 
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são de publicações especi~lizadas, mas não sabe
mos se esses dados são efetivamente exatos. A 
Espanha, por exemplo, que é um país que está 
sendo governado por um partido socialista. no 
ano pasSado, no alio de 86 a Espanha_ recebeu, 
segundo informações dessa revista. 4 bilhões e 
460 milhões, aproximadamente, de dólares, em 
investimentos diretos, capital de risco. Então, sa
bemos que os_ países_ europeus têm um cresci
mento econômlco muito pequeno porque eles 
são países que têm praticamente a economia es
tratificada. 

Então, países, a exemplo do Brasil, da Austrália, 
do México e_ da Argentina são países efetivamente 
que melhor oferecem condições de um retomo 
rn.,}$ rápido para o investimento estangeiro. EnK 
tão, no meu entendimento, urna opção que o 
País tem de resolver os seus problemas econô~ 
micos, de continuar com o seu crescimento, é 
o investimento de capital de risco aqui no BrasiL 

V. 8' não acha que existe, no-momento, que 
vem existindo já talvez_ há uns anos, um precon
ceito muito grande com relação a essa entrada 
de capital aqui no Pals, independente de estabi· 
lidade ou não, política do País? V. S• não acha 
qUe se isSo e"fetivamente for interessante para o 
Brasil, em Vez de ter aqui um clima-de hostilidade 
ou de preconceito contra o capital estrangeiro, 
que esse capital efetivamente seja regulamentado 
naquilo que intêresse ao País, e que interesse, 
também, no aspecto económico, ao investidor, 
e criemos novamente incentivos ao capital estran
geiro, com'o aconteceu aqui na década de 70, 
quando tivemos ano de entrada de aproximada
mente 2 bilhões e 400, 2 bilhões e 600, na época 
do Governo do Presidente_ Geisel? Acho que o 
capital de risr=o, realmente, é a grande alternativa 
que o Brasil tem nesse campo para auxiliar o 
superavit da sua balança comercial. O que é 
que V. S• dil. a respeito disso? · 

O SR. FERNÃO BRACh~-." -Mais ou ;nenos, 
secundando as suas ponderações, Senador, te
nho a impressão de que o Brasil, para o nosso 
tamanho, nossa potencialidade e a nossa capaci
dade, estamos sendo muito l]midos na aproxi
mação com o capital estrarigeiro. Devia-mos ser 
muito mais agressívós, çom relação ao mundo 
exter:ior, certamente nos resguardando, certa
mente CUidando" das nossas vantagens, temos 
muitO màis coragem a dar, e temOs muito mais 
proveito a tirar disso. Não há a menor dúvida. 
Seja para incrementar as nossas exportações, paK 
~.:a o fun_ precfpuo de aumentarmos as _nossas 
importàÇ:ões, seja para agrediiTnoS o mercado ex~ 
terno como fonte de recursos para nos trazer atra
vés de tecnologia ou mesmo de, enfim, de desem· 
baraçamento das nossas potencialidades de ex
portação. seja, enfim, indusive se um dia viermos 
a ter a moeda estável - acho que um dia lá 
chegaremos - para termos, inchisive. a-nossa 
moeda requisitada pelos centros estrangeiros, por 
que não2 - -

Um país com o tamanho territorial do Brasil 
e- coQ'l- ~f forç:a -ecoriômica que temos, não há 
porque, ao tennos uma moeda estável, não ter
mos a nossa moeda cotada em paridade com 
as g[andes moedas do resto do mundo. Então 
teriamos empréstimos não sob a form~ de emK 
pf"êstimõS, maS- s1ffir)leslnente de resetva. 
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O SR. RAIMUNDO URA - Dr. Bracher, vou 
fazer a últinla pergunta, sei que o tempo está 
muito adiantado. Fala-se, no momento, da possi
bilidade, até real, de que parte da nossa divida 
seja: transfonnada em investimentos estrangeiros. 
Agora, também informações que recebi, está ha
vendo impasse, porque em Vez de os banqueiros 
quererem transfonnar os juros, _que é uma dívida 
vencida, dívida de hoje e de ontem, nesse irivestl
mento de risoo, eles querem transformar parte 
do principal, ou seja, dinheiro que vai vencer daqui 
a 3, 4, 5, 8, 9, 1 O anos. Então, realmente, esse 
tipo de operação não seria interessante para o 
Brasil. O que interessa ao Brasil é aliviar aquele 
endividamento existente, aquele que venceu, que 
está vencendo. Mas, por outro lado, sentimos, 
também, exatamente - essa pergunta tem uma 
correlação com as colo_c:ações anteriores -:- que 
se nós precisamos de que parte dessa díVida -venr 
cida, ou dos juros vencidos sejam transformados 
em capital de risco, por outro lado, existe uma 
preocupação, que é verdadeira, da sociedade bra
sileira, de que exista um nível multo grande de 
desnadonalização da nossa economia, principal· 
mente porque um dos instrumentos para essa 
capitalízação ser feita, seria através da bolsa de 
valores e verificamos que as ações das nossas 
principais empresas, principalmente empresas 
estatais. tem empresa ai com a cotação na bolsa 
de valores correspondente a 25% do patrimônio 
líquido da empresa. 

Quer dizer, uma ação, vamos supor, deveria 
custar I cruzeiro e está custando 25 centavos, 

· ou seja, 25%,27,28% do património liquido. En
tão, estão aí as duas colocações, os nossos credo
res estão ex:igind~ caso transforme parte desses 
investimentos em capital de risco, e1es estão exi· 
gindo que seja do principal. a se vencer, e caso 
houvesse a possibi1idade de transformar alguma 
importância 2, 3, 4, 5 bühões, qual seria a melhor 
alternativa para o Brasil, de tal maneira que não 
houvesse uma venda do patrímônio dessas em· 
presas muito barato, ou até de empresas privadas. 
Qual seria o melhor mecanismo para que o Brasil 
atendesse aos seus interesses e aos interesses 
da economia nacional, nesta transforrna:çáo de 
dívida em investimento? 

O SR. FERNÃO BRACHER - Já tive oportu
nidade de abordar alguns elen;a~ntos desta ques
tão, quando respondi ao Senador Ronan Tito. A 
minha impressão é a seguinte: eu não sei, não 
conhe_ço nenhwna exigência do credor estran· 
geiro, em que a conVersã_o se _faça ápenas sobre 
o principal ~ não sobre osjuros. Evidentement_e 
a preferência é evidente, é patente, agora não 
conhe~o disçuSSÕes a nivel de Governo, a rúvel 
de conjunto de credor~-ª'- de tal_ maneira que se 
tenha_ uma representatividade de opiniões para 
se poder_ qualificar, como exigênc:ia, o posiciona
mento de alguns banc:os estrangeiros nesta cir· 
cunstãncia. No mais, eu creio que é uma questão 
de regulamentação; acho que a aplicação de capi· 
tal estrangeiro em bolsa, é uma das aplicações 
mais interessantes da economia nacional. Mas 
é possível se estabelecerem regras para aplicação, 
c_omo se estabe_l~em par~_~ fundos, para os 
quais se determina que não haja um perc_entual 
maior do que tanto por empresa. que não haja 
um controle, que haja uma diversificação, que 
haja, enfim, uma série de_ regras de aplicação, 
de tal maneira que não terfarrios o a porte do capi-

tal estrangeiro, efetivamente na capitalização da 
empiesa sem que holNessé uma participação efe
tiva na direção delas. Agora, um percentual gran
de, isto será Interessante; se o preço da bolsa, 
~ conveniente ou_ não para se entrar nela~_ e 
se farão os estrangeiros um bom negócio, se en
trarem na bolsa agora, e em número ponderável, 
logo o próprio mecanismo do mercado tenderá 
ã~elev_ar ~cotações. Parece-me que há o interesse 
Para a pr6pria caPitalizaÇão de outras empresas, 
de modo que será mais_ wna questão de dosa
Sem, ~-· deVerá sei P6ssív_e1 qualquer regula
mentação~ há de estabelecer uma quantificação 
mensal dii-entrada de capital estrangeiro. De mo
do ql.le_l_!le parece que é in~eress~te isto, agora, 
é um assunto tecnico, que merecerá uma regula
mentação tal que Preserve os· interesses nacio
nais. Isto me parece possivel fazer. 

o sR. RAIMUNDO URA-Multo obrigado. Es
tou satisfeito com as informações. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- Vou fa;er uma pergunta, que talvez saia um 
pouco da tónica do que foi discutido até agora. 
O Dr. Fernão Bracher foi Presidente do Bancb" 
central, até M. pouco tempo, e houve uma viva 
cfisc::ussão no Brasil a respeito das taxas de juros. 
Eu queria, então, agora saber do Dr. Fernão Bra
cher, que relação poderia existir entre a dívida 
externa e a dívida pública interna, e se há alguma 
relação entre elas, e se esta relação tem a ver 
com as taxas de juros, E se não ou mesmo que 
haja. como normalmente depois d21 saída do Dr. 
Fernão Bracher do Banco Central, não houve ne
nhuma ~teração, na política das taxas de juros, 
mesmo por aqueles que, aparentemente, critica
vam a tendência do Banco_ Central de manter 
a taxa de juros levemente acima da inflação para 
manter os juros reais, se o Dr. Fernão Bracher 
acredita que esta polftic:a é a política correta e 
por que? 

O SR. FERNÃO BRACHER - Divida é uma 
forma de financiamento de modo que existe um~ 
correlação; o poder público, ao necessitar de mais 
teC!J!"~ para fazer obras além de sua arreca
dação, procura antecipar receitas, que é a forma 
de. ~ontraír e aí a contrai no mercado interno ou 
no mercado externo. De modo que há uma corre
lação imediata, o fato é- que se nota que uma 
série de Qbras realizadas p~lo poder público, extra· 
çã<f de petróleo pela Petrobrás; construção de 
itaipu, Tucuruí, Açominas e de uma série de outras 
obras, umas, sem dúvida nenhuma, meritórias, 
outras talvez dlscUti~as, se basearam na pOupan
ça Fstrãhgeita, através de antecipação de receitas, 
que é o que se constitui a divida, de modo que 
existe este elemento. 

Na questão de taxas de juros nos empréstimos 
internos e externos foram negativaS na maior par
te da década ·passada. de modo que foi aquilo 
que se chama um grande negócio, estávamos 
tomando diltheiro a taxas menores do que da 
própria inflação, do que a desvalorização da pró
pria moeda estrangeira, apenas elas voltaram as
siM fortemente positivas na década em que hoje 
vivemos. 

No que concerne à politica doméstiça de taxas 
de juros, elas são instrumentos mu1lo importantes 
para regular a política monetária, e inclusive para 
estimular e desestimular a ativfdade econômlca. 
No moinento em que estávamos vivendo no ano 
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passado, o grande desastre que se abateu no "pla
no cruzado," foi o de excesso de de_rnanda, inca
pacidade tisica de se atender à grande demanda 
que se instaurou por uma quase fuga da moeda. 
que é o que se verific~va na QÇ_<;~_siàÇ>1 _ f_uga da 
moeda que se manifestou em todos os sentidos, 
não só pela aquisição, de bens de cOnsumo ou 
de outros bens, mas inclusive para estocar, como 
se verificou no cas_o do bQi. fç_i inclus_ive pela com
pra de moeda eStrangeira, como se verifico_u pelo 
comportamento do dólar, no ~ercado paralelo. 
Era absolutamente indispensável que se valOri
zasse o dinheiro, que se desse um valor para aque-
leque deixasse d~ çonsumir imedi~amente, para 
aquele que poupasse, e foi isto que se procurou 
e procura ainda hoje o Governo, pela manutenção 
de taxas de juros pOsitivas, permitindo ao com
prador uma proteção, no caso de_ vir a comprar, 
e me parece que esta política foi aquela que nos 
liderou de uma perda total de controle da sltua.ç~o. 
Nós estamos à beira de perder o controle da J?ib,J.a
ção, uma fuga da moeda, porque a hiperinflação 
se caracte:~a mais pelo desgosto da moeda do 
que pelo aumento de preços propriamente dito. 
Foi ist9 que aconteceu na Alemanha e em outros 
países em_ que as p~ssoas preferem não ·vender, 
a vender e receber moeda,_ N_este momento é 
que ternos a hiperinflação, em que se repudia 
a moeda. Enquanto o que temos vendo no Brasil, 
e com alegria, que ainda existe o interesse de 
conservar a moeda. E ~nto existe qú-e uma -d~ 
provas disso é hoje, em dia, a taxa em que o 
mercado paralelo se encontra, em que vemos 
gente vendendo, se desfazendo de dóla.res para 
ter_ cruza<io_s, para fazer frente às _suas neCessi
dades. Se houvesse um desgosto da m_o~da ~IJJ
zados já estaríamos, como estivemos no ano Pas
sado, comprando quais quer outros ben_s._oe mo
do que, me par~e que ê muito importante que 
tenhamos_lJrna.taxa dejwos tal, que sej8 c-Ompa
tivel com os objetivos da econotnia naquele deter
minado momento. No momento em que atraves
sávamos uma situação em que vfamos a perda 
de uma das mais belas experiências económicas 
que fizemos, e que causo_u tanto prazer a toda 
a população brasileira, durante tantos meses, foi 
pelo excesso de demanda, pelo desgosto de se 
ter a poupança. Então era necessário, c:omo o 
é ainda se dar ao poupador o benefício da pou
pança, e àque_le que estoca mais _do que as suas 
próprias necessidades, o custo efetivo dessa esto
cagem. De modo que me parece que é Úma peça 
central, na qual o Governo se baseia, que evident~ 
mente há de ser uma política até se obter uma 
estabílização para, o depois então, se poder passar 
por um período de prosperidade melhor. 

O SR. JAMIL HADDAD (Fora do microfone) 
- Parece-me que há uma contradição na sua 
colocação, porque há desestimulo que lev~ à re
cessão, enquanto temps 45,_ 46% de juros na apli· 
cação de dinheiro. Q \.lal será o envestidor indus
tria), comerciante, que investirá para ter que pagar 
uma série de quesitos, por assim dizer, junto à 
Previdência; junto a wna série de órgãos se ele, 
sem esforço algum~ e aí está o Governo céiptan· 
do no mercado por falta de caixa~ então ele capta 
a 40, 45%. E isso é um fator, na minha opinião 
- não sou economista, sou médico - é um 
fator de desestimulo na aplicação, pois aplica-se 
só no Jhercado financeiro, e é um fator ~e inflação 
e um fator de recessão. No meu entendimento 
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de médico, não sou economista, mas tenho uma 
equipe com serviços de economista; de alto gaba
rito, que tem que orientar no sentido de que não 
há possibilidade de o País continuar nesta alta 
taxa inflacionária no mercado financeiro. E 42% 
é na realidade um estado de crise. E a população 
não está sabendo o que fazer, pois a maioria dela 
vive de salário mínimo, e não há classe média 
hoje, já está pratlcamerite equilibrada à classe tra
balhadora: 

Eu queria que V. 5' me desse uma explicação 
de como se conciliar isso; taxas elevadas, man
tendo um crescimento, que pelas informações 
do atua1 Ministro da Fazenda, o crescimento que 
se pretende é de apenas 3,5%. E se já chegamos 
a ele nesse momento, então o País vai parar. 

O.SR. FERNÃO BRACHER- É o cresdmento 
na indústria até o fim do ano ... 

O SR. JAMJL HADDAD (fora do microfone}
Estou dizendo que o creScimento nessa base ig
norando a realidade, e não temos nada a fazer ... 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiatellí) - V. S• 
me permite urna pequena intervenção. E só um 
complemento, aproveitando o assunto. _Na sua 
manifestação sobre a questão de juros, V. S• dizia 
que é necessário a utilização das taxas mais eleva
daS para evitar o excesso de demanda. É instru
mento para tal fim. As taxas hoje são tão altas 
quanto as mais altas que já tivemos, quem sabe 
superiores aos melhores índices já alcançadas. 
Evidentemente não é este o momento em que 
temos a mais alta dernanda~iemos uma demanda 
declinante _e as taxas ascendentes. Como é que 
se explica esta gangorra insensata, que não fecha 
com a melhor das teorias expostas. 

O SR. VIRGfUO TÁVORA- Com licença._ d.a:n
do uma de mineiro. 

Eminente amigo, diga-me uma coisa: quanto 
tempo V.S9 acha que a atividade produtiva pode 
suportar esse juro que V, _S• defende ser alto, e 
que, no momento, está levando à concordata e 
à falência um número não pequeno - são fatos 
aqui, não se está discutindo com hipóteses de 
empresas no Norte, Nordeste e agora se esten
dendo para o Sul? Não pense qae é brincadeira; 
nem contrabando de cocrun!ldAtantoJ!.l~!"ÇI_quan
to eu não fazer nada e ter aplicação no Over 
a umas alturas destas. É a pergunta. Quanto tem· 
po v. s~ pensa que pode essa atividade produtiva 
suportar uns juros a esta altura? 

O SR. FERNÃO BRACHER- Estamos falando 
em juros da LBC, que é áquilo que se paga no 
over, que é aliás o mesmo juro que se paga 
na caderneta de poupança. De modo, que talvez. 
pudéssemos pegar a caderneta de poupança co
mo base, _Aquele juro que se diz extraordinário, 
aquele juro que se diz extorsivo, é o juro que 
recebe o poupador da caderneta de poupança, 
que é exatamente o juro equiva1ente ao aumento 
do custo de \lida, mais 0,5% ao mês. De modo 
que o que parece é que estamos sendo vítimas 
de uma ilusão ótica, na qual o que é extorsivo, 
o que é abusivo, o que é excessivo é a taxa de 
inflação. De modo que estamos.. efetivamente, vi· 
vendo num regime de taxas de inflação realmente 
insuportáveis e incompatfveis com um bom e nor~ 
mal processo produtivo. E é para isso que toda 
a atividade, toda a atenção deve ser voltada. Taxa 
de inflação esta que foi criada em virtude de as 
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taxas de juros serem baixas e ter havido t.,~m enorM 
me descaminhamento da demanda para a procu
ra de bens que eram inexistentes no mercado. 
De modo que ternos hoje uma taxa absurda. É 
absU,rda, sem dúvida nenhuma, porque absurda 
é a taxa de inflação, Agora, aquele que depositou 
no dia 1 ~ dQ_mês na sua caderneta de poupança 
100, retira nCi fim do mês, na sua caderneta de 
poupança 120.5, retira 2Õ% a mais, e vai comprar, 
provavelmente, o mesmo bem de consumo que 
comprava com 100, De modo que ele n_ão ficou 
nem mais rico e nem mais pobre. É evidente 
que estamos trabalhando com a média da infla
ção. sabemos que esta média da inflação é feita 
de vários bens, que alguns ficaram mais caros 
e outros mais baratos. Mas não me parece que 
se possa dizer que ao poupador na caderneta 
de poupança esteja virando um milionário. De 
rnddo, realmente, o que a gente deve prestar a 
atenção, e evidentemente verificar se esta taxa 
de juros, a qual estamos criticando, não é exata
mente aquela que remunera a caderneta de pou
pança. Então temos _uma_vjsão melhor do .;,ssun

-to. Ou nãO é? Não é a taxa que remunera a caderM 
neta de poupança? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiªrelli) - Só 
um momentinho. Vou usar essa condição de Pre
sidente. terá V. Ex" o privilégio de perguntar. 

É o seguinte: V. S'está fazendo uma relação, 
quase um silogismo, que houve um crescimento 

_ porque tivemos taxas _de juros infedores à reali
dade. 

OSR.FERNÃOBRACHER-Éoquemostram 
todos os gráficos. 

O SR-PRESIDENTE (Carlos Chiar~lli)- Muito 
bem. Isto é uma relação, quando muito 86/87. 
E por que tínhamos anteriormente uma taxa tão 
elevada de juros e uma inflação também tão eleva
da, que chegamos a decretar o Plano Cruzado? 
Por que tínhamos aquelas taxas tão elevadas? Ou 
será que as taxas de juros em 1985 também não 
nos traziam inquietação, pertubação, intranqui
lidade? A mesma pergunta de que era uma coisa 
mais confortadora ficar em casa e aplicar sem 
atividade produtiva? Porque não é uma novidade 
de agora as altas taxas de juros. 

O SR. FERNÃO BRACHER - A taxa de juros 
que era paga pelo poder públicQ_ em 1985 era 
a da ORTN, a saber, hoje da LBC, mais 18%. 
Hoje em di~_, é OTN ou LBC, mais 0%, De sorte 
que a taxa de juros paga hoje pelo poder público, 
para se financiar, é igual à da inflação, sem desá~ 
gio. Enquanto que em 1985 chegou a ser_ até 
de 21% de deságio. Não estou dizendo que a 
taxa de juros alta é remédio para todos os males. 
Muito pelo contrário, haverá momentos em que, 
eventualmente,_ s_erá conveniente ao poder públi~ 
co ter __ uma taxa de juros quiçá até negativa. De 
modo que Isso dependerá de cada momento-~ 
de cada__circunstância. O que me parece que salta 

.aos olhos de qualquer um de nós que viveu neste 
País o ano passado, qualquer um de nós que 

.conhece a correlação de taxas de juros com o 
comportamento da inflação no ano passado, é 
onde é que se _origi_na_ a causa da presente situa
ção. Quem é que não viu uma demanda exceder 
em 30, 40% a capacidade da oferta? Quem é 
que não viu a faJta de bens fístca?O que que é 
isso? É taxa de juros? Quem é que não viu a 

é : ...... ~.:~ ~ t:ov,. r~ .. iuros? Quem ê que não viu 
a 

1
J?rátic_a ~e ágios por todo lugar? De modo que 

é . ~ mu1to Mun~ortante nós termos uma visão histó
rlc nca, e nao e uma visão histôrica de longo prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Evi~ 
dentemente que nós não queremos aqui um de
bate para convencê~lo das nossas idéias. Nós que

. remos ouvir a -opinião de V. s~ 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Mas V. S• não res
pondeu à minha curiosidade. Quanto tempo V. 
S• acha que a atividade produtiva suporta essa 
téy(a de jwos? Estou no fato, não estou aqui mais 
na t~ria. Há_ uma corrida para concordatas e fa
lências em todo o País. O Sr. Ministro da Fazenda, 
ontem mesmo, disse aos empresários que estáva
mos à beira de uma hiperinflação, a acreditar pe-
los jornais. _ -

Então, e::?_sa política de taxas de juros altas, per
mita-me, com todo o respeito que tenho a V. 
S! _de" longos anos, é como a mágica _besta do 
papagaío que o navio estava se afundando. Des
culpem-mel 

O SR. FERNÃO BRACHER - Em primeiro lu
gar, V. Ex" ou me fica devendo ou me paga agora 
a história da mágica besta do papagaio, que me 
deixou muito curioso. Agora, em segundo lugar, 
no que concerne- à taxa de juros, evidentemente, 
a mim me parece que quando o Senador cita 
a taxa de 48%, evidentemente 48% não é 20%. 
Há, e me parece- ta1vez aigUm aperfeiçoamento 
a ser introduzido nesta mecânica para o estabele
cimento da taxa média, que resultará em 20%. 
Ess~s 48%, combinado_co(n a taxa cpbrada no 
lnfdo do período, res_ultará em: 20%. Essas são 
as imperfeições do sistema, devem ser corrigidas, 
oriun_das de um esta_do extremamente grave, co
mo o próprio Senador reconhece. Efetivamente, 
nós termos_ passado de l.J!Tla inflação de 2% em 
n_ovembro para uma inflação de 20% em maio, 
qual é a atividade produtiva que resiste a tais e 
tamanhas discrepâncias na taxa de inflação? A 
tais e tamanhas subidas nos preços gerais de 
todos _os bens? Es.sa é a grande pergunta que 
temos _que fazer e _esse é todo o esforço que temos 
que fazer. É_ uma situação ~mamente difíciL 
extremamente constrangedora e extremameute 
penosa. Mas me parece que é simp~ficar demais 
o a!iSunto pretender, como por um golpe de mági
ca, resolver pelas taxas de juros, de fato é um 
a_lvo.mu.ito_ fácil de resolver. A situaçã9 é extrema· 
mente grave. Vejam os senhores que nós passa
mos de 2%, de 1% para 20% ao mês. Quer dizer, 
passamos de 12% ao ano para 1.000% ao ano. 

Quer dizer, isso, sim, é que traz uma dificuldade 
extraordinária no processo produtivo. Agora, dizer: 
não existiu nada, s6 existe a taxa de juros, parece 
que nós ~?íamos ~rateando demais a questão. 
Agora, que é evidentemente, uma coisa extrema
mente desagradável de se dis_cutir, que é para 

_ a autoridade monetária que é obdgada a praticar 
tais politicas são situações _difíceis e dolorosas 
de cumprir, são. Nlnguém faz com prazer. Agora, 
não se descobriu coisa melhor. Pelo contrário, 
está-se tentando ir contra o movimento que foi 
a causa dessa situação, me parece, ao menOs, 

__ De modo cjue a sua pergunta, Senador Virgílio 
Táv9ra, me pãi'ece_que é de se responder: vamos 
juntos nos deter um pouco mais nas causas da 
situação, e é perfeitamente justificável perguntar 
até quando se agüenta. Mas se agüenta o quê? 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)-Tenho 
uma pergunta, o GoVerno d~terminou uma midi, 
ou mini-máxidesva1orização. A pergunta objetiva 
que lhe é a seguinte: isso visou aumentar o no~so 
Hux.o de exportação, entre outras coisas, aumentar 
nossas reservas, melhorar nossa posição em ter
mos da possibilidade de fazermos frente aos nos
sos encargos, etc. V. S•_ n~ __ lembrava que a nossa 
dívida é basicamente_ em !=fólares, ou tem como 
referência o dólar, então a pergunta, como nós 
temos, por exemplo, uma informação, como te
mos agora, graças a essas m_e_dldas nós estamos 
tendo um aumento, um saldo das nossas exporta
ções, entre outras coi~s. por causa disso, 500 
milhões de dólares, ou 600 rililhões de dólares. 
por mês, e previsão de que também se ·repita 
esse número. 

Agora, a pergunta também de maneira bem 
objetiva. Nôs realmente estamos ganhando por~ 
que estimulamos essas exportações e tivemos Um 
aumento de saldo ou na hora de fazer a· conta 
porque, por outro lado, aumentamos a divida e, 
como sobre a dívida se calculam os encargos 
e os juros, etc. nós estamos _fazendo um buraco 
na água? 

O SR. FERNÃO BRACHER- Nós vimos retra
tos, todos nós conhecemos, ou porque estivemos 
Já, de Hong Kong, de Formosa, que era uma ilha 
absolutamente deserta, que não tinha nada l!i den
tro, ou melhor, tinha culturas milenares se ql.!.iSe
rem, como tudo o que é daquela parte da Ásia, 
mas nada de moderno c_onh~emos _a Coréia do 
Sul, esses três paises, para não citar outros, para 
não citar Cingapura, são países que cresceram 
extraordinariamente, são hoje extremamente so-
fisticados. 12 mil doutores só trã.tiaiham ém um 
único vale, em Formosa, em méi.téria de- c:omPu
tação, graças à integração das suas economias 
a economia internacional. Quer dizer, de uma mi~ 
séria efetiva que reinava nessas regiões, ieJ'{los 
hoje regiões prósperas, com traba1ho para todos, -
que é a coisa que mais dignifica o homem, é 
ter essa possibilidade de trabalho, e com gfande 
quantidade de reservas internacionais, portanto, 
tendo a sua independência resguardada, não tan
to por palavras, mas por fatos· efetivos, que é a 
possibilidade de ter riqueza em mãos e disponfvel. 

O acerto da taxa de câmbio que foi procedido 
pode ter como conseqüência, e terá como conse
qüência, eventualmente, uma m~hor capacidade 
da indústria nac::ional de concorrer no exterior, 
e uma maior proteção da indUstria nacional contra 
importaÇões estrangeiras, que é muito importan
te. Portanto, dos dois aspectos, preservará, de um 
lado, empregos, porque garante melhor a indús
tria nacional de importações estrangeiras e, por 
outro lado, cria novos empregos, na medida em 
que cria novas oportunidades e novos mercados 
para a nossa produção. _ 

O que é importante na taxa de câmbio é que 
ela esteja adequada, adequada à capacidade de 
produção,s aos custos çl_ç_País. Também na taxa 
de câmbio, temos a triste experiência feita pelo 
Governo Matinez de Hoz, na Argentina, em que 
se tentou combater a inflação pela taxa de câmbio. 
JV\anteve~se a taxa de câmbio ba~, tudo se impor
tou de fora, fecharam as indústrias dentro, se difi
cultou a exportação, perderam-se empregos dos 
dois lados, e a Argentina tem a situação que tem 
hoje, que n6s conhecemos. 
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De ~ado que uma das coisas mais ímportantes 
qUe existe no péifs é à adequaçãÕ da taxa -ae câm~ 
blO_à __ SUã realidade. E isso, me parece, foi um 

-dos primeiros passos procedidos pelo Sr. Ministro 
da Fazenda, com muito acerto, nos dando uma 
oUtra -desenvoltura em olharmos e enfrentarmos 
o mercado externo. 

OSR. JAMJL HADDAD- Posso formular mais 
~ uma pergunta, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -Pode. 

-_Q SR, JAMIL HADDAD - Nós sabemps que 
a exportação é subsidiada. . · 

··O SR. FERNÃO BRACHER - Não toda, Sena
dor. 

O SR. JAJVúL HADDAD - Não toda, mas uma 
grande parte da nOSSa exPortaÇãO é subsidiada: 
a de ª-utomóveis, mesmo determinado tipo de 
grãos. Ocorre que a partir desse subsidio, vamos 
--ª-ljme_ntâr a nossa- dívida interna. Mas que essa 
política exportadora, que é a' tônica que intere_s_$a 
muito, porque sabemos que determinadas em~ 
presas multinacionais não estão _muito preocu
padas com mercado interno, porque sabem, na 
verdade, que têm um mercado externo. Então 
para elas é secundário. E o que ocorre é que 
nessé caso há um aumento do déficit interno, 
quer dizer, o déficit intemo aumenta a inflação. 
Então, não é na realidade uma bola de neve, na 
niinha opinião, que não sei honestamente aonde 
vamos desaguar, por isso-que pergunto a V. 8', 
que é um homem experimentado neste setor, 
queremos as suas luzes, porque nada vemos, o 
túnel está escuro e não vemos nenhuma Juz. Essa 
é ulna realidade, para nóS Políticos que· temos 

-a reSpOrisàbilidade de encontrar uma solução po
lítica para resolver a situação critica da população 
brasileira, neste mcirilento; -n6s,-na hora em que 
uma pessoa com o gabarito e com a capacidade 
que tem V. St, comparece a esta comissão, o 
-nossCf intuito é, na realidade, é conseguir essas 
luzes para que possamos, amanhã, noS orientar 
no sentido de uma saída para o povo brasileiro. 
Nós não lhe chamamos- aqui para que V. s~ per
desse seu tempo, que é precioso, não estamos 
aqUi por vontade de aperias inquiri-lo, consultar, 
estamos aqui, justamente querendo que pessoas 
gabaritadas nos mostrem a saída para essa grave 
c:-qse i~stituci9nal brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Agra~ 
- decemos a· presença do nosso ilustre depoente, 

aS' sUas r~-obJefivãS~ a sua manifestação 
tão franca, táo- -digna e damos por encerrada 
a ... 

CYSR. JAMIL HADDAD- Sr:PreSidente, antes 
dé--eJ1cerrar, queiria dízer"que-temos a pauta para 
a próxima reuniaõ. Não sei se V. Ex" e os nobres 
Senadores componentes desta comissão foram 
sabedores do fato ocor_rido ontem no Banco Cen~ 
trai, em que uma comissão de senadores e Depu
tados do Espírito Santo foram muito mal recebi
dos pelo Presidente do ~anca Central. E propo
nho para m·ostrar·a diferença de tratamento, que 
cêiracterlza o nosStl posicionamento em relação 
aó J)Osícionamento do Presidente d'! Banco Cen
tral; que a pfóxiffia pessOa ·a ser convo.cada para 
vir a comissão fosse o próprio Presidente do Ban-
co Cenlnll. -- -- ---

O SR. RELATOR (Feriiaildó HenriqUe Cardoso) 
--Conversei cOm cf-atüál Presidente do Banco 
Central sobre a necessidade da presença dele.aqui 
e estranho a informaÇão, porqUe-pelo modo que 
me recebeu foi o mais correto possível. Vou me 
informar para sabe~~ 

O SR VIRCi[UO TÁVORA- Porque e~Íão são ... 

O SR. RElATOR (Fernando Henrique Cârdoso} 
- Mas aqui não sou o único, há até duques. 
Na converSêl corn o Presidente do Banco Central, 
tinha pensado que era mais adequadO pedir a 
presença de S. se aqui, mais adiante, porque está 
tomando posse agora e, provavelmente vai nos 
dizer o tempo todo que não sabe ainda. 

O SR. JAMILL HADDAD - Então peço a V. 
Ex1' nobre Relator, que encaminhe esta _petição 
de informações que entreguei, que seja encami~ 
nhada imediatamente ao Banco Central, para que 
possamos ter mais dados e mais subsídios para 
os próximas inquirições. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiorelli).- Gos
taria de diz.er que acho que temos todo esse ques
tionamento e_ todos esses pedidos d_e informa
ções, vou solicitar e me comunicar com os demais 
membros da comissão~ para que até segunda~ 
feira, ou quem sabe, terça-feira, nos çiêem todos 
OS- pedidos de informações e faç_emos ufn bloco 
só e encaminharemos ao Bancq Central. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardos.oj 
-Ou a queim seja. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem)- Quem 
quiser saber info_(maç:ões para que pensemos de 
uma maneira objetiva . 

Vamos ver o próximo e combinar com o Re
lator, 

Está encerrada a remlião. 

5' re1,1pião, realizada 
em 5 de novembro de 1987 

Às dezessete hora_s do dia cinco de agosto do 
ano de_ mil novecentos e oitenta e sete, o a Sala 
de Reuniões da Coinissão de Enconomiq., presen
tes os Srs. Senadores Aluísio Bezerra, L~opoldo 
_Perez, R.aymundo Lira, Ronan Tito, Fernando 
Henrique Olrd.oso, Car_los Oiiarelli, Ivan Sonata, 
Virgílio Tâvora e Jamil Haddad, além dos Srs. 
Senadores Mauro Benevides, Severo Gomes, Ro
berto Campos, Dircel! Carneiro, Mário Cova& e 
dos Deputados Robson Marinho, __ '(lctor_ fontana 
e Joaquim Bevilácqua, reúne-se a Comissão Es
pecial destinada a examinar a questão da- dívida 
externa brasileira a avaliar" as razões qUe levaram 

-o governo a suspender o 'j;agãmento dos encar-
gos financeirOS dela decorrentes, nos pl{lnos ex
temo e interno. _Abertos os trabalhos é dispensada 
a leitura da Ata da reunião anterior' que, em segui
da, é dada como aprovada. A seguir, o Sr. ~resi
d_gnte, _ _Senador Carlos Chia_reiJi, C:omlida _o Dr. 
Br~ss.çr pereira, Ministró'_de ESfãcto -çã_-~ãieii_çla, 
Para tom_ ar-asSento à Mesa-E:!-ein seguida, corice
de-Ihe a Palavra para hiidar :füa-exposição. Com 
a Palavra, o Sr. Ministro discorre sobre o encami~ 
nhamento da negoc_iação da -dívida externa e o 
que foi dito, fundamentalmente, às.autoridades 
ainericanas. Na fase interpe!atôria, usam da pala
vra, pela ordem, os Srs. Seriadores Ronan Tito, 
Virgílio Távora, Jamil Haddad, Aluísio Bezerra, 
Raymundo Lira, Roberto CampOs e-Feiffiaildo 
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Henrique Cardoso. Fina:Jmente, o Sr. Presidente 
agradece a presença do Sr. Ministro, Dr. Bresser 
Pereira, e em seguida, determina que as notas 
taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, se
jam publicadas, em anexo, à presente Ata. Nada 
mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, As· 
sistente d~ Comissão, lavrei a presente Ata que 
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente 
e irá à publicaçáo. 

Al'IEXO À ATA DA 5• RE(JJYJÂO DA CO 
MJssi.O ESPECIAL, ''DESTINADA A EXAMJ
l'IAR A QUESTÃO DA DfVIDA EXTERNA 
BRASILEIRA E AVALMR AS RAZÕES QUE 
LEVAIM"f O GOVERNO A SUSF'ENDE;R O 
PAGAMENTO DOS ENCARGOS F!NANCEJ. 
ROS DEU! DECORRE!'iiE;S, NOS PLANOS 
EXTERNO E INTE;RNO'; REALIZADA EM 5 
DE AGOSTO DE 1987. A FIM DE OUWR 
O DEPOIMENTO DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA FAZENDA, BRESSE;R PE
REIRA, QUE SE PUBliCA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN· 
TE 

Presidente: Senador Carlqs __ Oti~lli 
Relator: Senador Fernando H. Cardoso 
(Íntegra do apanhamento taquigráflco.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli} --Srs. 
Senadores, Srs. Parlamentares, Sr. Ministro da Fa
zenda, queremos, em primeiro lugar, registrar 
nosso agradecimento pela concordância de V. E>r 
em postergar o horário p~viamente ajustado para 
esta reunião, que era às 15 horas e 30 minutos 
e, por solicitação da Mesa da Comissão, Senador 
Virgilio Távora, Vice-Presidente, Senador Fernan
do Henrique Cardoso, Relator, a reunião ficou pos
tergada, tendo em vista os lamentáveis compro
missos que tivemos hoje, de comparecer ao se-. 
pultamento da esposa do nosso estimado Com
panheiro Senador Jarbas Passarinho. 

Sem mais delongas, Sr. Ministro, manifestamos 
satisfação pela presença de V. Ex", e passamos 
a palavra a V. E>r para que possa fazer as conside
rações que entender adequadas, antes da argüi
ção compatível desta reunião, que deverá estar 
concluída às 18 horas e 30 minutos, tendo em 
vista os compromissos que V. EX' assumiu e que 
postergou para poder dar ao Senado o tempo 
necessário ao debate indispensável. Passo a pa1a
vra a V. Ex' 

O SR. BRESSER PEREIRA - É com prazer 
que estou aqui no Senado ·e nesta Comissão. Os 
três Senadores que estão ao meu lado estiveram, 
um pouco antes de mim, nos Estados Unidos, 
em Washington e em Nova Iorque, e tiveram uma 
série de conversações, que foi muito importante 
para mim, exatamente porque ajudaram na minha 
missão em Washington, recentemente. 

Creio que a forma mais conveniente de féizer 
uma pequena exposição inicia] é dizer como esta
mos encaminhando a negociação da dívida exter
na brasileira, e o que dissemos fundamentalmente 
às autoridades americanas, trataremos disso_ um 
pouco adiante. 

A idéia básica é a seguinte: preparamos um 
plano de controle macroec_onômico e ele prevê 
as necessidades de recursos externos que o Brasil 
terá nos próximos anos. Esse plano macroeco
nômico imagina que haja compatibilidade do ser-
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_viço da_dívida com o crescimento do País. Esse 
é um tema que merece muito debate. Há um 

_ gr'ailde riUme-ro Cle economistas que afirmam que 
não há essa compatibilidade, que é impossível 
para o Brasil, ao mesmo tempo, crescer e, ao 
mesmo tempo, ter um superávit comercial de 1 O 

_ bilhões de dólares, e, ao mesmo tempo, ainda, 
pagar juros sobre uma divida extremamente a1ta, 
que_ vão diretos para o déficit público. De fonna 
~qlie, o Brasil não tendo condições para isto, não 

_ ~eria como pagar a dívida. Entenc!emos que, em-
bora esses argumentos sejam muito ponderáveis 
e respeitáveis, desde que haja um sacriffcio muito 
grande dentro do Brasil... 

O SR. RONAN mo- Sr. Ministro, uma ques
tão de ordem, por favor. 

-Sr. Presidente, nós, Membros desta Comissão, 
gostariamós de enxergar o Ministro enquanto S. 
Ex" está parlamentando conosco. De maneira 
que, após a imprensa registrar a presença de S. 
Ex', pediria que fosse dado início à palestra e 
à esplaitação-de S. EX' O assunto é de magna 

· ififpOrt.arlcia, e todos nó_s gostariam os de entender 
e de saber o que está sendO -dito aí. Pediria que 
fosse dado temPo à imprensa para registrar a 
presença do Sr. Ministro e~ em seguida, iniciaria
mos a exposição do Ministro e os debates. Muito 
obrigado,_Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli.) - Sr. 
Senadoc. __ apesar de não o ver, ... (risos) defiro o 
requerimentQ. Solicitaria aos nossos estimados 
amigos da imprensa que atendessem o requeri~ 
menta, por !69ico e compatível. (Pausa.) 

O SR. BRESSER PEREIRA - Este plano ma
croeconômic_o prevê que precisaremos, dos ban
-cos privados, 7,2 bilhões de dólares. nos próximos 
dois anos, para fmanciamentos de juros. É o que 
eles chamam de dinheiro novo, mas que prefiro 
chamar de fmanciamei1to de juros, porque dinhei
ro __ _novo é para financiar novos investimentos, e, 
na verdade, _deveremos pagar nesse periodo. Nes
ses dois anos de 87 e 88, cerca de 11 ou 12 
bilhões de dólares - não tenho o número exato 
aqui agora. Então, estaríamo_s fmanciando pouco 
mais de 50% dos juros nesse período. 

Precisaríamos ainda que os spreadas baixas
sem para zero. O pressuposto básico do progra
ma é de que o spread seja zero em toda a dívida. 
Com essas duas (:Ondições básicas-7,2 bilhões 
e spread zero -teríamos condições de compa
tibilizar crescimento com a instabilidade de preços 
e com o serviço da dMda. A Idéia é que teríamos 
1 O bilhões de dólares de superávit comercial nos 
próximos anos, que teríamos um déficit decor
rente_ de 3 a 4 bilhões de dólares _e que teria mos 
uma transferência de recursos de, aproximada
mente, 7 bilhões de dólares nos_ próximos anos. 

Foi esse tipo de informação que, basicamente, 
levamos às autoridades americanas, às autorida
des dos bancos multilaterais e, também, aos ban
cos credores, dizendo que teriamos condições 
de sair da moratória, uma ·vez acertada essas con
dições. Perguntãram-me: E com relação ao FMI? 
Com relação ao FMI não pretendemos fazer um 
acordo com ele neste momento, não temos ne-. 
cessldade disso, nem vemos interesse da parte 
do Brasil de fazer um acordo com o Fundo Mone
tário lntemaciona!, no momento, por a1guns moti
vos. Em primeiro lugar - disse isso~bem clara
mente a todas as autoridades americanas, sem 
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exceção, a _todas as autoridades multilaterais e 
ao próprio gerente do Fundo, Sr. Michel Cam
dessus- entendemos_que o poder do Fundo 
de ter vinculado a ele os bancos ê _excessNo. O 
Brasil é _um país suficientemente poderoso e res
ponsável para não ter esse tipo de vinculação 
em cima de suas atividades e de sua política eco
nómica. 

Em segundo lugar, não pretendemos ter esse 
tipo de acordo, porque o Br~il tem uma decisão 
muito firme de proteger suas reservas. O Presi
dente Samey entende que as reserVas brasileiras 
não deveriam ser inferiores a 6 bilhões de dólares. 
Só fizemos ·a suSpensão dos pagamentos -Com 
um número inferior de reservas porque houve 
uma deficiência-de comunicação. O Presidente 
Satney_s6veio saber que as reservas tinham baixa
do para 4 bilhões de dólares alguns dias antes 
da moratória. 

Se hós, de repente, fiZermos um acordo com 
o Furido, faremos, em seguida, um acordo com 
o bancos. Em terceiro. lugar, admitindo, portanto, 
a vinculação dos bancos com o Fundo, se o Fun~ 
do começar a desembolsar os recursos que são 
desembolsados trimestralmente e se os bancos, 
também, pari passu, passarem a desembolsár 
e depois de 6 meses, por exemplo, não atinginnos 
um determinado objetivo, é claro que eles suspen-
deriam os pagamentos todos. Suspendendo to
dos os pagamentos, nossas reservas começariam 
a baixar e nãO teríamos outra alternativa, já que 
não teríamos empréstimos voluntários, senão fa
zermos hova_ suSpensão de juros nossoS. De for
ma que a moratória viraria_uma espécie de hábito 
-o que realmente não me parece rw:oável. Mora
tória é um instrumento normal a que o Brasil 
pode ser obrigado a recorrer quando não existe 
um mercado voluntário para o Brasil, mas preferi~ 
mos não fazer moratória a todo instante. 

Pof esses motivos, disse que não tinha interesse 
em fazer acordo com o Furido, mais tarde pode-
riamos fazê-lo. Quanto ao problema de o Fundo 
ter políticas recessivas, istó pára mim está fora 
de cogitação, porque é claro que só ass_inaríamos 
acordo com· o _Fundo em cima de lQl1 plano feito 
pelo Brasil, de acordo com os interesses e objeti
vos qu~ temos. Eu_disse a eles: TIVemos proble
mas gravíssimos. No ano passado, esses proble
mas aborreceram aos senhores, mas aborrece
rain muito mais a nós. Os erros que foram come
tidos no passado, que levaram a um desequilíbrio 
na balança de pagamento no Brasil, esses erros 
atingiram os Srs., mas_ atingiram r-quito mais a 
nós mesmos. Portanto, somos perfeitãinente res
ponsáveis para saber quais são os nossos proble
mas e como é que os resolvemos. 

Disse também a todas as autoridades, na confe
rência que fiz perante a Councll Qf Amerlca e 
aos Jornalistas que me entrevistaiQlll, que essa 
solução _que estávamos propondo, que começa
riamos a negociar a partir de setembro- agosto 
é férias para eles - era o que eu chamava de 
negociação convencional da dívida- spread ze
ro para mim é convencional - que realmente 
o que não era convencional seria uma solução 
mais definitiva para a dívida externa braSileira. E 
que essa solução mais definitiva para a dívida 
externa brasileira era aquela que estava sendo 
apontada pelo mercado financeiro internacional. 
Nesse mercado há um desconto sobre a dívida 
brasileif8-de 45%; este desconto também já acon-
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tec:_eu _sobre a dívida em geral, isto é, no valor 
das ações dos bancos, que já foram reduzidas 
substancialmente devido a_ te]'em feito eínpréS
timos que são, em grande parte, incobráveis. 

Depois, este desconto já aparece nas reservas 
que os banços fizeram. A mais famosa delas foi 
a recente do Citibank, maS há muitos anos, desde 
1983, que os bancos ~uropeus e japoneses vêm 
fazendo rese!Vas; só mais recentemente é que 
os bancos americanos passaram a fazê-las tam
bém. Então, o mercado já determinou Que devia 
fazer um desconto e seria multo razoável que o 
Brasil, que o País devedor:, participasse de algUma 
forma desse desconto. 

Quando eu estive nos EstadOS- Ui-lidos não 56 
conversei com economistas, mas passei uriia tar
de inteira conversando com os membros do Con
gresso americano, da Câmara dos Deputados e 
do Senado. que haviam_ acabado de aprovar no 
Senado _e na Câmara duas resoluções, c!.uas reco
mendações que agora vãÔ ser compatl.bifízadas, 
para se tomarem uma coisa só, -sobre Debl~ Ma
nangement Relfef, que seria basicamente _o se
guinte: propor ao Governo americano que desse 
uma garantia a títulos que seriam emitidos pelos 
países devedores por um valor menor para trocar 
com a dívida atual. Por exemplo, se -o Brasil tem 
um desconto de 45%, poderiamos emitir titules 
no valor de 70% ou 75% da divida, baixando 
a taxa de juros para que isso ficasse num ~a1or 
correspondente. Esses títulos seriam tro~dos pc-o 
los atuais débitos do Brasil, mas com uma garan
tia dada pelo Govenlo--.:i.U'i"l.ericano ou por uma 
entidade qualquet que este governo apontasse, 
oomo por exemplo o Banco Mundial; para isso 
também seria necessário que os outros governos 
fizessem coisa semelhante. 

Essa s_olução, evidentemente, atenderia aos in
teresses do Brasil, resolveria o problema da dívida 
brasileira, e atenderia aos irlte-resses dos nossos 
credores. Por quê? Porque os nossos credqres 
estão interessaclos em exportar para o Brasil -
e nós estamos interessados em _importar deles. 
Mas como é que o Brasil pode irÍlpOitar dos Esta
dos Unidos, ou da França, ou da Al~manha, ou 
do Japão, se_ precisamos realizar um superávit 
comercial de 1 O, 11, 12 bilhões de dólares? É 
dificil! E por que que precisa? Porque se imagi
narmos que a dívida externa, que tem difi.Cl.lldades 
- é um número apenas - é de 750 bilhões 
de dólares no mundo inteira e que os juros que 
estão sendQ pagos sobre essa dívida é ~e l 0% 
-juros inclusive spreads - 75 bilhões de dóla
res de juros. Somam-se_ a_jsso mais 25 milhões 
de dôlares de outros serviços. Qu.e outrOs Servi
ços? Outros- serviço~ reais tipo: seguros, trans
porte, turismo, assistência técnica e maiS dividen
dos e repatriações que são pagas por este País 
- somando tudo isso deve cia,r uns 25 bilhões. 
Então, dá 100 bilhões de dólares. Suponham~os, 
finalmente, que a dívida esteja muito alta e-que 
todo_s concor:dem que a divida não deve aumentar 
mais. Como é que se resolve o asS)Jnto? Qual 
é a aritmética que agora se resolve? A aritmética 
é apenas uma- nós, os países devedores, temos 
que ter um superávit comercial contra os países 
credores de 100 l;lilhões de dólares. Isto significa 
que eles terão que ter um déficit comercial neste 
valor e que terão desemprego e nós teremos, 
aqui, um esforço bnMI para conseguir esse supe
rávit É por isso que o Congresso americano está 

interessado em maior emprego, em maior desen~ 
volvimento para os Estados Unidos; é que está 
interessado em que a coisa mude. Portanto, seria 
un1á soluçaõ que atehderia a todos. Agora, eu 
dizia, que sei também que os Senhores não estão 
maduros pai"a isto, qÚe as autoridadeS americãnas 
e -européias não estão maduras para esta idéia. 
As dos japoneses estão ficanCfc) mais próximas, 
_mas também não está madura para eles ainda. 
Então: Vamos ter que esperar um pouco. Enquan
to esPefamOs, ficamos com a nossa proposta 
convencional, mas espero que os senhores pen

·sem bem no assunto, pOrque também vamos 
pensar do nosso lado e vamos falar sobre isso, 
-porque esse pioC:essO depende fundamentalmen
te de conversa e de uma conscientização geral 
da sociedade daqui e de lá, dos interesses ·e dos 
conflitos que haja entre nós todos. Basicamente, 
é assim que estou vendo o problema da negocia
~ão da dívida. externa. Nós deveremos fazer essa 
negociação a partir de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiare Ui)-Passo 
a pa1avra ao Senador Ronan Tito, que será o pri
meiro a fonnular as suas ponderações e questio
namentos. Sugeriria aos companheiros e colegas 
que cada um usasse no máximo 5 minutoS para 
que se pudesse ter a oportunidade de oferecer 
a palavra a um maior número de integrantes da 
Comissão. 

- -oSR:ROl'!ANTITO-Sr-Ministro, fala-se mui· 
-fo-que ci PMDB, principalmente, seria consultado 
naS questãoes básicas da defiru.ção da negociação 
da dívida externa, como por exemplo ir ao FMI, 
etc. Por isso nós mesmos precisamos ter um pou
co mais de conhecimento de alguns detalhes, 
detalhes esses da màior importânda ... 

O SR. BRESSER PEREIRA- Preferiria até não 
discutir a questão de ir ao FMI, porque está tão 
lo~ge isso: 

-O" SR. RüNAl'iíTTO_-Espero que esteja muito 
mais longe, Sr. Ministro. 

V. EX' já disse a1gumas vezes, e tambéni- ãcha
mos, que há um mínimo que este: País tem que 
crescer; eXiste um mínimo. V. EJr fala nwn míniw 
mo de 5% este ano, num mínimo de 6% no ano 
(jue vêm e, depois, 7%. Acho essas taxas, inclu
s!ve, conservadoras, porque temos um incremen
to demográfico da ordem, de 2,5%; a taxa de 
poupanÇa do traba1hdor é zero. Ele tem é endivi
damEmtO. A i"eserva é qUase nula. Gostaria que 

'ô·sr:Mirustro ~ubesse que fui Secretário do T ra
ba1ho à ép_oca da recessão, em Belo Horizonte, 
orfde há 400 mil favelados. Dei-me ao trabalho 
de-sair do meu gabillete é ir visitar os favelados 
e ·as~istir à p_olític:a de genocídio que é a reçessão 
nó" Brasil. Tivemos que criar inclusive alimenta
ção, uma série de coisas, para não continuar a 
-morrerQehte~Como e'stava morrendo de fome. 
Entãõ;-parece-me que recessão nós todos sabe
mos e estamos cOnvictos de que não nos convém, 
-sob nenhum pretexto. Com o incremento demo

·-grancó dâ Ofáem- de -2,5% e com o cres~imento 
da agrlcuit.Wá ·que ·vai repercutir em torno de 3% 
-Sobre o PIB - 5% acho até que seria wna taxa 
conservãdOra para que não entrássemos outra 
Vez :naquele limite de desemprego, da recessão, 
·d~Home, __ de mlséria e de morte por inanição. 

A primeira pergUnta que faço a V. Br: Qual 
é o máximo de recursos que pod,eremos depen-
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der por ano com o seiViço da dívida? Segunda: 
a nossa reserva, segundo V. Ex" acaba Çle dizer, 
,quando foram suspensos os paQiú-rleiltc:iS- de ju
ros, era da ordem de 4 bilhões de dólares. Suspen
demos os pagamentos, mas alguns pagamentos 
tivemos que fazer. As nossas exportações volta
ram a <:rescer. Quais São as nossas rese~ hoje? 
Terceira: Nas propostas esboçadas por V. Ext exis
te alguma coisa amarrada contra o PIB, ou quanto 
ao diferencial entre a exportaç:ão·e impo~ção? 

O SR. BRESSER PEREIRA- Esta última não 
entendi. 

O SR. RONAN mo -....- Na proposta de paga
mento de juros, serviç_o da divida -:- não vamos 
chamar de juros -_tem algumã cOisa amarrada 
quanto ao PIB, ou quanto a_Q di(erencial entre ex-
portação e importação? --

O SR. BRESSER PERE1RA - A primeira e a 
ú1tima podem ser respondidas juntas, mas vou 
responder primeiro à segunda. 

Com relação às reservas, não tenho os números 
do momento, só posso dizer o seguinte: as nossas 
resetva&, depois da moratóM, continuaram cain
do, chegaram perto de três bilhões de dólares 
e a partir daí voltaram a crescer._ Q~al o valor 
exato, no momento, não sei, ma&, voltaral)1 acres
cer substancialmente. Então inferiores, ao que eu 
saiba, ao valor do momento da morat6ria, mas 
não tenho número maior que isso. O importante 
ê o seguinte: no dia em que assl!l11i este Ministério, 
o Presidente Samey disse-me o seguinte: "Estou 
informado de que as nossas reservas estão cairi
do, apesar da moratória, e a continuar essa ten
dência deverão esgotarwse entre julho e agosto." 
Fui verificar no Banco Central e, de fato, essa 
informação existia, embora já houvesse algumas 
indicações de melhoria. Foi dada uma prioridade 
absoluta para o setor externo, para evitar esse 
problema. Foi feita uma pequena iiláxi, ou uma 
midi, imediatamente, em função disso. Depois, 
as nossas reservas aumentaram substancialmen
te e esse fantasma desapareceu. No momento 
as nossas reservas cresce!J1 ao iiJvéS çiE;! dimin1.1.ir. 

Bom, qual é o máximo de recursos que é _COJP
pativel com o crescimento? Praticamente cespon
di esta sua pergunta e a terceira na minha expo
sição inicial. Estamos prevendo Ul'T'!a tran~(erência 
de recursos de sete bilhões de dólares, mais ou 
menos, nos próximos anos. E estamos imagi
nando que isto seja compativel, ainda que com 
dificuldades- porque V. EX' sabe que os planos 
macroeconômic:os não são CoisaS Precisas, os 
r:nodelos fnacroeconômicos são sfm.ulélç9~S: que 
têm dificuldades~ Estan1_os imaginando que seja 
compatível com·o cresdmento da eco11o_mia br~
sile_ira nos próximos anos. Então, o nosso parâ
metro fundamental era crescer essa taxa de 6% 
a 7% nOs próximos anos - e som~nte neste 
ano 5% -e verificamos que se conseguíssemos 
a1,1mentar a Poupança interna, como está previsto 
no piáno, conseguiríamos crescer a essa taxa e 
ao mesmo tempo servir à dívida. Então, a amar
ração foi essa, ao invé$ de amarrar a uma expor
taÇão ou a uma porcentagem. do PIB, am~~mos 
a uma taxa de crescimento do PIB~ num modelo 
macroei:-onômico bem mais ~sofisticado, com 
uma série de coeficientes colocados no coiTipu
tador, etc, que dão os resultados. ,lns~to •. n~g é 
uma solução fácil, é uma s:olução ljmite. Está mui
to no apertado, está muito no justo, conseQUir 
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compatibilizar, com sete milhões de dólares de 
transferência, o crescimento. 

O SR. RONAN mo-E_neste caso não preci
samos de fresh money ou new money? 

O SR. BRESSER PEREIRA - Precisamos. O 
chamado fresh money ou new money, que está 
previsto no plano, é de aproximadamente, todos 
os anos, de três ou quatro bilhões de dólares, 
que é O défidt em conta corrente. 

O SR. ROtiAN TITO- Multo obrigado. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Ch;aielli) = Com 
a palavra o Senador Virgilto TáVõta. 

O SR VIR aluO TÁVORA- Sr. MUJ;stro, ;n;dal
mente nos agrada, e como, saber pela voz de 
V. Ex' que tudo aquilo que os Senadores Fernando 
Henrique, Chiarelli Lyra nós ouvimos na América 
das autoridades, sejam governamentais, sejam 
credores privados. tiveram plena confurnaçaõ. Te
núamos, e com justa razão, fossem muito mais 
cortesias para wna delegação política, como fiz~ 
mos questão de afirmar Já. Então, essa é uma 
boa: notícia. Não temos o otimismo deljr~rite que 
ouvimos hoje no "Bom Dia Brasü" e acreditamos 
que V. ~ também não seja ponglosiano nesse 
ponto. 

Aqui estão algumas peguntinhas a V. Ex'. 
Primeiro: Há algum país, Ministro, que já tenha 

conseguido, nessas negociações, spread zero? 
Segundo: há alguma condicionante, Sr. Minis

tro, por parte dos supostos futuros investidoreS 
japoneses quanto à anuência do FMI a qualquer 
operação de vulto que tenham que fazer, neste 
País? 

Terceiro: Quando lá chegamos, esta pergunta 
diz respeito, porque estava sendo votndo justa· 
mente o que nós chamamos Carta de Intenção 
Legislativa, americana. O que existe, afora desta, 
desculpe o termo, carta de intenção - que é 
a lei que eles votaram e a que V. Ex' se referiu, 
mas é carta de intenção porque não abriga -
o que existe fora disso, de concreto, a r:espelto 
da tranferência, da transformação da nossa dívida, 
seja de juros, seja do principal, a forma de ex
bond, etc? 

Ai estão as três primeira perguntas; confoime 
a re~osta, faço a quarta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem):..:: Antes 
de o Ministro responder, quero creditar ao Sena
dor Vagí1io Távola o direito de mais 2 minutos. 

O SR. BRESSER PERE!RA-:- Com relação ao 
spread zero, o Brasil será o primeiro, o que é 
muito bom; é papel do Brasil ser o primeiro. Ob
servem que a Bolívia, por eXemplo, em vez de 
ter spread zero, está obtendo 90% d.e desconto 
na sua dívida. Não paga spread zero e está rece
bendo 90% da sua divida. Uma coisa interessante. 

Segundo: condicionante _fMI :::-Japão. A infor
mação que_ eu tinha, até uma semana atrás, era 
que a condicionante era absoluta; mas não é mais. 
Hoje, a posição oficial do Japão continua sendo 
essa, mas a posição oficiosa, ao que tudo indica, 
é que eles poderão fazer acordo também sem 
FMI. É uma coisa a ser discutida. Eles estão discu
tindo muito no Japão também sistemas; há mui
tas propostas sendo feitas no Japão de se conse
guir um desconto na dívida, especialmente atra
vés de juros mais baixos, que ()S japoneses pode
riam fornecer, mas as coisas não estão muito 
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claras para eles. Tenho alguns documentos e a 
última viagem do Professor Nakano ao Japão 
t.J:ouxe novas_ irtformações sobre isso. 

Quanto ao que existe de concreto, por enquan
to, co_ncreto_ mesmo. só existe o caso da Bolívia, 
que é um caso muito particular, em que é ffiuito 
dificil fazer -Çomparação com o Brasil. Mas, existe 
de concretc:;- na sociedade americana, além das 
duas leis- recomendações já aprovadas, o gran
de interesse reVelado em vários momentos, por 
setores empresariais, industriais, dos Estados <lni
dos~ em expórtaf mâis par~ os ·países devedores, 
e r~plve.r o problema do seu déficit comercial 
muito grande, percebendo que isso é rigorosa
mente_ incoqtpatível com a solução da dívida nos 
termos que estão aquj. Além disso, há um outro 
fator.impo[!:ante. Quando SurgiU o pfõblema. da 
dívida, _!:tá 4 __ anos, a posição oficial doS governos 
centrais era de que este era um problema conjun
tural,-que- Se reSolvia facilmente. Bastava que os 
países devedores fiZessem um ajustamento reces
s!Y_o nas suas _economi~s __ que eles pusessem or
dem na casa, que esse_ assunto se resolvia. Os 
paises puseram ordem na casa, passaram a fazer 
transferência de recursos muito _grandes para os 
países credores, bi1hões e bilhões de dólares -
não tenho 9 núm,ero ~qui. mas os senhores já 
viram es_se número várias vezes - e no entanto, 
o que_ aconteceu? Os coeficientes de dívida do 
Terceiro .Mundo em relação ao PlB, mq:~m relação 
às exportações, aumentaram em vez de diminuir. 
De um modo geral, aumentaram cerca de 30%, 
ou seja, o problema da dívida hoje, do ponto de 
vista dos países devedores, é tão grave ou ma!s 
grave do que era anteriormente. 

Por outro lado, o P"i-oblema dos bancos credo
res tomou-s_e bem mais fácil; se tivesse havido 
uma t<?_tal suspensão de pagamento em 82, mUi~ 
tos deles iriam à falência; hoje, não; hoje, os ban
cos já fizeram reservas, Já se aJustaram, de forma 
que eles têm condições de enfrentar, por exemplo, 
esse desconto de maneira muito mais natural, 
muito mais simples pará eles. 

Quer dizer, não se resolveu o problema da dívi
da, mas creio que o tempo está colaborando para 
se abrirem condições para que isto se resolva. 

O SR. VIRGfUO TÁVORA- Lo_uvando a inteli~ 
gência de V. Exi' Ministro Bresser, diríamos que 
não foi respondida perfeitamente a nossa pergun
ta, ·pero inerioS il"io nos esclareceu a que ponto 
chegávamos _e vamos tomar então_ a insistir já 
sOb outra forma, para que, acredito, muito mais 
a ComiSsão do -que nós, veja a que queremos 
chegar. 

Primeiro: o Brasil já tem baseado em que fora 
-tomamos a repetir - dessas recomendações 
americanas, recomendações que agora vão ser 
compatibilizadas, há algum aceno para transfor
mação de parte de d'J.Vida, seja do principal, seja 
de juros, em inve~mentos? 

Segundo: V. Ex' poderia dizer a esta Contissão 
as providências tomadas para que não se dê o 
que lamentavelmente aqui é apres_entado como 
uma capitulação nossa e que não é - e nisso 
fazemos justiça a V. ~ - de de_snacionalização 
de empresas com essa transformação de dívida 
em investimentos? 

O SR. .BBESSÇ:R P~EJRA - se ~btqu enten
dendo, é uma pergunta sobre a transformação 
de dívida em capital. Isto está sendo estudado, 

é urna coisa que deve e pode ser feita e está 
baseada fundamentalmente nesse desconto. O 
qui?'. se imagina, é "qüe se _há um_ desconto de 
45% na dívida brasileira e o banco está perdendo 
tctalmente esse desconto quando vende a dívida: 
então, seria raioável que o investidor ficasse com 
uma parte e que o país onde se investe ficasse 
ctfm a outra parte. Se isso_ fcir posSível, então, 
poderemos ter investimentos feitos nessa forma. 

É claro que esses investimentos terão que ter 
uma série de-regras. Em primeirO higãr, eles não 
vão re"sõlver o problema da dívida: eleS terão um 
papel limitado no processo; Por que? Porque eles 
criam iinediatamente _o problema de emissão de 
moeda. Toda vez que transformo dívida, tenho 
que dar cruzados para o investidor; isso implica 
em criação-de moeda._ Até certo ponto, isso pode 
ser feito; porque se eu tinha um investimento 'de 
um bi1hão de dólares, posso, até um certo ponto, 
fazer essa transformação, rrias, se eu for um pou
co ma!s_~d!artte,játentto um problema_ seriísSimo, 
porque terei que transformar em dívidci interna, 
e isto não vale a pena. Não faz muito sentido 
transformar dívida interna a unia taxa de juros 
maior. Na verdade, como já tenho urna dívida 
interna grárid_e, en~ _I:!á uma limitação clara. 

CJaro está que_ qualque_r t[po d~- !"€gulamen
tação que fizermOs sObre este assunto não deve 
pennifir a comPr~ de e!'lWresaS nacionais. Isso 
não faz nenhum sentido. _ 

Já exíste uma reglilamer1taçã0--à0 Banco Cen
tral e já houve conversões antigas de dívidas, feitas 
diretamente peloS" Pr6pHOS- bancos. Nós abriria
mos um pouco, regulamentaríamos, _trataríamos 
de obter uma p~rte do deságio para nós, o que 
não havia na antiga regulamentação~_ Isso seria 
feito com muito cuidado e muito limitadamente 
e não resolveria O problema da divida. Mas, pode 
resolver um pouco, estimulando investimentos, 
dinamizando a economia brasileira, que está um 
pouco parada nessa área. 

O SR. VIRGfuo TÁVORA- M;rustro, a per
gunta foi feita justamente p-ara ouvir esse esclare
cimento porque hoje, quando abrimos os joinais 
vemos __ opiniões as mais disparadas a esse respei
to. Acreditamos que, nesse ponto, a oposição vai
Jhe.faz~r justiça: COloco~,.~ a questão nos Seus deVi
dos pontos. Estamos satisfeitos. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Ch;areUO ~ Com 
a palavra _o Senador Jamil Haddad 

O SR. JAMIL HADDAD ~ Nobre M;n;strp, bá 
uma realidade que precisa ser colocada com mui
ta clareza: o nosso País vinha pagando, de serviço 
da dívida, um média de 1 O a 11 bilhões de dólares 
anuaiS. Num determinado momento, resolveu de
clarar uma mOfãiória. É- preCisO-qU:e- fii(ue bem 
claro que não foi uma moratória. O ·que o Brasil 
decretou foi a falência, porque, a partir do mo
mento que o superávit da balança comercial caiu 
para 150 i"rii1hões de d6lares, não havia como, 
na realidade, pagar o serviço da dívida de 1 O a 
12 bilhões _de dólares ;:muais. Esta é a primeira 
verdade que tem que ser daramente_configurada. 
O Brasil decretou uma moratória para uso interno; 
para uso externo, o Brasil decretou a falência do 
seu sistema financeiro. 

Tenho daáos compilados do próprio Banco 
Central, qU:e' têm me Catisã.do estranheza - fa 
esta observação, há poucos dias, ao nobre Sena
dor Virgí1lo Távora- porque apresentei v~rias· 



2632 Sexta-feira 30 _ 

formu1ações ao Banco- _Centr~_, há cerca ~e um 
mês, a respeito do endividamento brasile:ii:o, a 
respeito da captação e do pagamento do selviÇO 
da dívida e até hoje não obtivemos resposta do 
Banco Central àquelas formulações.- · -

Houve uma grande eufpria por parte do Min_i~
tétio da Fazenda a partir do momento em que 
se voltou ao superávit de quase um bilhão mensal 
na balança comercial. Ouço dizer que o FMI, em 
absoluto, não interferirá, que- o 6rasil não irá ao 
FMI, mas a realidade é flagrante, iftdusive por 
parte da Federação das_Ind]Jstrias, porque o seu_ 
Presidente pediu ao Ministério dà Pazeilda qUe 
fosse concedido t,Jm abono~ população brasil_eira, 
à classe trabalhadora, em razão da defasagem
do salário mínimo. 

Acha V. Ext justo que-, mais Uffia vez, ·_esses 
Planos Cruzados atinjam a classe média e a classe 
dos trabalhadores, que permanece com o ®~ária __ 
congelado de 1.900 ci)..izadós quando a cesta bá-
sica, hoje, está por cerca de l.SOO_cruzados? __ _ 

V. Ex' acha correto os juros elevados no_mer
cado privado bancário, que levaram a balariÇoS. 
extremamente astronômicos da rede bancária, 
em detrimento da aplicação no-iilercado interno, 
junto à indústria- à pequena, à média e à micro 
- a ajuda à agricu1tura, com juros maís baixos, 
no sentido de facilitar o aumento da produção 
e, com isto, aumentar a demanda de émprego? 

São estas as perguntas que formulo a V. Ex' 

O SR. BRESSER PEREIRA - Em relação à 
primeira cobcação de V. Ex", Sr. Senador, o enten
dimento é que a moratória que o Brasil decretou 
não foi uma decretação de falência: foi, realmente, 
uma decretação de moratória, de suspensão de 
pagamento de juros. É bom que respeitemos a 
nós mesmos, acho que isto é fundamental. O 
que seria a decretação de falência_? Seria, se dei· 
xássemos as nossas reservas a zero e, nesse mo
mento, parássemos de pagar. Isto seria a nossa 
falência. Eu não era Ministro, não estava aqui; 
o Ministro era o meu antecessor, Dilson Funaro, 
que eu respeito, e o P~J!:Sidente da República era 
o mesmo e foi ele que tomou a decisão, para 
defender as reservas do Brasil. Acho que isto deve 
ficar claro para todo _mundo, àqui e lá fora:- qUe 
defendemos as nossas reservas, decretando uma 
suspensão de pagamento, antes que elas fiç:as
sem a zero. 

Quanto ao segundo problema; se mais Uma 
vez, esses Planos Cruz~qos estariam redUZindo 
o salário dos trabalhadores, sabemos que--o pri
meiro Plano aumentou su_bstancialmente o salário 
dos trabalhadores e est~ foi um dos motivos,_não 
foi o único, que nos criaram problemas. Este se
gundo Plano, já expliquei longamente, deu uma 
recuperação parcial ao salário dos trabalhad_ores; 
ê uma recuperação parcial, porque eles tlv.eram 
um aumento multo grande no ano passado; co
meçaram a perder a partir de novembro e recupe
ramos, mais ou menos, a metade do gue perde
ram. Não recuperamos tudo, porque; se ãssim 
fosse, teríamos excesso de demanda, que não 
interessa ao País. E;xíste uma discusSão, agOra, 
do que. vai acontecer para o futurO. Parà o futurO 
vai depender, em primeiro lugar, da taxa de infla· 
ção. E func;lamental que ·a mantenhamos em ní
veis baixos. Em segundo lugar, vai depender, nas 
datas bases, da capacidade dos trabalhadores e 
empresários negociarem. Espero que empresá
rios e trabalhadores sejam cap"ãzes de ne"goci.3i', 
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sem repassar para os preços suas negociações, 
porque, ·quando simplesmente se repassa para 
os preçOs o aumento, não é negociação cçisa 
nenhuma. ·-

QlJanto·ao p-roblema -dos juros, concordo que 
~i,nda estão altos, mas estão num processo de 
transição para sererrl reduildos e vêm sendo redu
zidos sistematicamente. No último ffiês, essa dva
Udade de índices - o fato de haver um índice 
a partir do -vetar e outroS sem vetar - fez com 
que a redução dos índices de juros fosse mais 
le_nta, mas vai continuar acontecendo durante o 
rriêS de agosto. De qualquer forma, já consegui
mos resu1tados notáveis. Ainda hoje, um dirigente 
e não foi o primeiro, dizia-me que um-a cOisa fun
damental para· sãhrar o~ Setor dele, de eletrodo
rfi'éstléõs e bens de capital da parte elétrlca, foi 
a queda dos juros nominais. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Carlos Chiarelli)- Com 
a palavra a. Senador Aluizio Bezerra. 

OSR.ALufZJOSEZERRA-Ministro,osjom~~ 
tem n0tid8do que ~ã tática adotada por V. Ex', 
no sentido de buscar negõdãção- primeiro com 
oS.báii.CoS-privadós, para; depois, ir ao FMI, pren
de-Se âo fato de que, anteriormente, alguns ban
cos -privados não aceitavam discutir sem que an· 
tes fOsSe rêSolvida a jJuestãO a nível de FMI, e 
que, hOje, alguns bancos importantes, soóretudo 
de capital japonês, estãnam· díspostciS-a discutir 
questões de empréstimos, independente do resul~ 
tado das negociações com o Fundo Monetário 
lnternadonal. 

Esta é a primeira questão. 

Ó SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelh) -Se 
há Várias perguntas, eu pediria ao nobre senador 
que formulasse todas de uma vez, para ficar den
tro do- esquema já estabelecido com todos os 
senadores. 

O SR. ALUÍZIO BI;.?.ERRA - .Forffiularei só 
mais uma questão, Sr. Presidente, e gostaria de 
Ouvir-por parte, se a Mesa concordar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelb')- l'ois 
não. 

O SR. BRESSER PEREIRA- Tive uma reunião 
com os grandes bancos americanpS, na qual disse 
que não tinha intenção de ir ao Fundo Monetário 
Internacional antes de fazer acordo com eles, por
gue eu não pretendia que houvesse a vin,culaçãO. 
Eles só apresentaram uma objeção, que foi Jogo 
resolvi.da. que não era objeção de carâter impor
~nte, política, de poder: perguntaram como é que 

. ficaria_ Q_ problema aritmético, que explico. Se o 
FMI pode 9_'!1'_, por _exemplo, um bilhão de dólares, 
enquanto ped-eiT11,2 bilhões de dólares, guer ~izer 
que se fossem primeiro ao FMI, poderíamos rece
ber 6;2 ao. inVés de 7,2 bilhões de dólares. É-uma 
aritmética bastante sin1Píes, à qual respondi, tan1-
Eém, com uma-aritmética muito si~ples, que está 
Já no nosso Plano. t: ·que, neste ano, esfãmos 
prevendo uma redução de reseiVas do _Brasi_l-de 
950 milhões de dólares_ Portanto; se obtivêsse
rnos o_ dinheiro do FMI - que não seria í biitlão 
de dólares este ano,- de forma henhuffia,~ Seria 
menos -= USariam-o-lo, éxdusivarrlente, para re
compor reservas. 

O que existe é um -~st~a financeiro il!terna
clonal, que tem um sistema de poder. E esse 
Sistema de poder, de ordem ..;;_ tem a sua lógica, 
e eu respeito - que tem o FMI como cúpula, 
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os demais bancos fazem parte do sistema~ como 
o FED, no caso dos Estados Unidos, e os bancos 
centrais também -estabeleceu que, quando um 
paí.S"é devedor, ele deve_ se ajustar e, para tal, 
d~e haver esse mecanismo de poder. É uma 
coisa que está se enfriQuecendÕ. e o Brasil n,ão 
pode aceitar umã. cõisa deSsas. Expliquei a eles 
isto e eles entenderam. O ex-MiniStro Mário Henri
que- Simollseh deiX urria_- entreviSta dizeridO- que 
O_$ bancos estavam pouco se importando com 
isso. Talvez s_eja exagerado, maS é mais ou menos 
isto, não é fundamental para os bancos. Eles só 
não farão se o governo americano disse_r a eles: 
"Não façam". isto pode a5=onte~r, mas _é um pro
blema em que vamos ter um pequeno -impasse 
que acaba s_e resolvendo a nç:tSSõ favor, eu ima
gino. E o goVe-rnO -americano "rii'io di,ss:e, pelÕ ine-
nos "oficialmerite. - -

O SR. ALufziO BEzERRA -A segunda ques
tão, de ceM mane_iraj;ifoi to5=ada quando já esta-_ 
va chegando aqui, é com _relação à conversão 
da dívida em capital de risco. Segundo a imprensa 
rem noticiado esta semanª' também se está dis
cutindo e é preocupação ná:cional, tendo em vista 
a posição assumida pelo nosso Partido a. nível 
da opinião pública nacional, com r'f!lação a sub
meter-se_ a e.conomia ao Fvq~Q_!\Onetário IJ!ter
nacional e que, a esta altura dos acontecimentos, 
haveria uma pos_s_ibl)idade de um r~o ao f~n
do Monetário Internacional. AJguns economistas, 
teóricos economistas, que têm se posiciOnado 
sobre essa questão, alguns deles de posição reno
macia, colocayam o_u noticiavam que poderia ser 
um suicídio para a economia nacional uma posi
ÇãCfde retomo ~o Fundo Mon~rlo Internacional. 

O que diria V. Ex', acrescentando mais um pon
to no caso em discussão, da conversão da dívida 
em capital de risco, com um limite de _lO bilhões 
de dólares, por exemplo. Seriam suficientes para 
desnacionalizar o mais substancial da economia 
nacional? São algumas das preocupações que 
a_ imprensa vem noticiando e estamos acompa
nhãitdo,-que são-da população brasileira e, sobre
tudo no interior do PMDB. 

O SR. BRESSER PEREIRA - EssÚdéia de 
que ê suicídio o Brasil f~er acordo com o FMI, 
eu não concordo. Se nós viermos a fazer acorcb 
com o FMI mais adiante, e acho que não devemos 
ficar discutindo isto agora, está _multo longe ainda; 
primeiro, temos que fazer um acordo com os 
bancos e_ vamos ver. Se os bancos fizerem acordo 
rápido conosco, aí t~mos que discutit esse a:ss\ln
to rápido, mas, imaginar que seja suicídio, só Se 
tivermoS ypcação para suicidas. Vamos imaginar 
que fizéssemos acordo çom_ os bancos nesses 
próximOs dois, três meses e aí, en~o, iríamos 
discutir s.e faríamqs_ acordo _com o Fi.mdo. tlós 
só fariélmos um acordo_ que interessasse ão Brasil, 
com metas que fossein d~ acordo CO!Jl os infe~~S:' 
ses do Bra~U. P~- qua1quer forma,_ o p_oder" âo 
Fundo ficaria bastante reduzido. O qae qüe ele 
poderia faz.er? Era s~spender o pagamento dos 
empréstimos que ele próprio fez a nós, o que 
é uma coisa que muda completamente de figura, 
de forrrict que não estou preocupado nem um 
pouco com o suicídio a~ seria o ú_ltimo a querer 
que cometêssemos §JJiddio. _Realmente, não há 
esse problema. Eu vi esta declaraÇãO feita PÇ>r 
um economista, não me lembro ,qual _foi, ~s 
é um bom economista 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos ChiareUi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Ura. 

O SR. RAIMUNDO URA - Sr. Ministro, inicial
mente gostaria de trazer um depoimento rápido. 
Estive I'fO Nordeste e em São Paulo, e conver
sando com vários setores empresariais, pude ob
servar que existe um clima positivo com relação 
às expectativas da economia brasileira. Isso tudo, 
naturalmente, vai depender da estabilidade e do 
prosseguimento do sucesso de)s medidas que o 
Plano Bresser poderá ter no futuro. 

Preocupa-me, sobretudo, o seguinte: O Brasil, 
para que sua economia funcione, precisa que esta 
economia seja modernizada, principalmente que 
haja investimentos no Setor industrial, para cria
ção de novos empregos. Mas, também estamos 
numa fase em que o Governo Federal está total
mente impossibilitado de fazer investimentos ex
pressivos, também como forma de auxiliar nessa 
criação de novos empregos. Então, dentro dessa 
necessidade ele investir, setor público e setor pri
vado, para a criação de novos empregos e absor
ção da mão-de-obra que o Brasil precisa absorver 
a manutenção de empregos existentes, V. Ex" não 
acharia Unportante que, independente do próprio 
trabalho da Assembléia Nacional Constituinte, 
que o Governo definisse, o mais rapidamente pos
sível, a forma de incentivar o investimento do capi
tal estrangeiro no País? Seja através -de investi
mento direto, seja através da forma de convenção, 
da conversão de juros em iriVe5tflifen:t.OS7 

Acho isto de extrema importância, porque esta
mos, praticamente, em termos de economia bra
sileira, no limite da obsolescência da nossa indús
tria e, dia-a-dia, o País vem deixando de criar no
vos empregos e até perdendo a sua capacidade 
de manutenção dos empregos existentes. Este 
é um aspecto que considero extremamente im
portante. 

Por outro lado, para que o Governo· retorne 
sua capacidade de investimentos, que é extrema
mente importante para o País,--cOfis(dera"ndo a 
importância que o setor público tem na_ economia 
brasileira, o caminho mais simples seria o do au
mento de impostos. Qual seria o caminho mais 
interessante, mais seguro que o governo encontra 
para essa decisão? Seria a redução, dos subsídios, 
porque automaticamente aumentaria a arrecada
ção liquida, ou o aumento, puro e simples dos 
impostos? Porque, no momento em que o Brasil, 
sem fazer investimentos na st.~a ecqnomia no setor 
privado, aumentar os impostos, automaticamente 
reduz a capacidade do setor privado de fazer no
vos investimentos, mesmo que venha aumentar 
a capacidade do governo público de fazer novos 
investimentos. Então, como o· governo vai enc-on
trar o ponto de equilíbrio, de maneira que estimule 
o setor privado a fazer novos investimentos e, 
também, retome ao poder público a capacidade 
de também fazer investimentos? 

O SR. BRESSER PEREIRA - Com relação a 
investimentos estrangeiros, acho_ que e~tou de 
pleno acordo com V. Ex~, de que é importante 
e essencial que os investimentos estrangeiros no 
Brasil sejam reativados. . _ _ _ 

Não hâ necessidade de se fazer normas sobre 
investimentos estrangeiros, estes são livres - há 
apenas um outro setor em que há limitações, 
que são muito corretas, a meu ver - mas, de 
modo geral, o Brasil tem um regime, em relação 
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aos investimentos estrangeiros, extremamente li
beral e não estou vendo necessidade de mais 
regras sobre -esse assunto. Há necessidade, isto 
sim, de regras para a conversão de dívidas, porque 
um dos motivos que leva à paralisação dos investi
mentos no Brasil é outro. Mns, um deles é a expec
tativa que lhes possibilite que surjam regras, per
mitindo~lhe:s uma parte de um desconto da dívida. 
Estou esperando por isto! 

A idéia de fazer, rapidamente, acho que é impor
tante, para que possamos ter mais investimentos 
estrangeiros no Brasil e isto $ej~ um fator dinami
zador dei economia. A idéia de que o investimento 
estrangeiro é negativo ao País é superada, a meu 
ver. Basta que tenhamos capacidade de, em um 
ou outro setor, que sejam importantes limitarmos 
sua entrada, especialmente em s_etores de indús
tria nascente, como é Q setor de informática. 

Quanto _ao problema do aumento do investi
mento privado, dos subsidias e dos impostos é 
um problema centra] de todo plano macroeco
nômico. Como fazer isso? Não é fácil. Qual é 
a idéia? Primeiro, entre aumentar impostos e dimi
nuir subsídios, não tenho dúvida nenhuma; preflfo 
eliminar os subsídios, incentivos e isenções, por
que há uma quantidade enorme de incentivos, 
subsidies e isenções dentro do sistema brasileiro 
e precisamos diminuir. Muitos já estão velhos. 
Acho que V. ~ deveriam ter na Constituição 
urri dispositivo que dissesse o seguinte: Nenhum 
incentivo ou subsídio fiscal poderá ter duração 
de mais de três anos. Depois de três anos, sim, 
se quiser manter o subsídio, m~ntém. Mas faz-se 
outra le~ renovando a coisa. S~ quiser, no máximo 
5. Depois disto, o incentivo ou subsídio fica velho. 
Alguns, precisamos renovar. Os incentivos da ex
portação são essenciais, porque todos os demais 
países fazem e nós temos que fazer também. É 
impensável você cobrar imposto de bens exporta
dos, porque, se o ftzermO$, os outros não fazem 
e ficamos perdidos. Mas, fora disto, os outros, 
sim, e mesmo esses deveriam ser renovados, de 
qualquer forma. 

Quanto aos demais deveriam ser sistematica
mente renovados ou não, é uma decisão que o 
COn_gresso novamente toma. Por quê? Porque, 
automaticamente, ele perde efeito depois de uin 
certo periodo. Acho muito melhor fazer a redução 
dos subsídios, inclusive temos muitos que eStão 
velhos e disfunctõnals dentro da economia brasi
leira. De qualquer forma é fundamental que redu
Zamos o dé_{l._c_it público, porque, ao reduzirmos 
o déficit público, nós liberamos recursos do setor 
priv~do_ para investir no próprio setor privado, 
Quer dizer, estaremos cdandQ_ recursos seja atra
vés c:la elimiflaçãó dós subsíQlos ou um pouco 
atrayés de aumento de (mpostos- vamos ter, 
também, mas _espero que seja pouco - certa
mente, outra parte através do aumerito das tarifas 
públicas e, da redução das despesas excessivas, 
que em certos setores do Estado ainda existem. 
Através de todo esse conjunto de medidas é que 
nós conseguiremos aumentar a poupança do Es
tado, reduzir o déficit público e, então, permitir 
que o Estado financie os seus próprios investi
mentos. 

-0 SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Srs. 
Membros da Comissão, exceção feita ao Sr. Rela
tor, que, normalmente,- argüi em último lugar, 
eu submeto a possibilidade de darmos a palavra 

a algum outro membro da Comis~ão que ainda 
não a tenha usado. (Pausa.} 

Então, passo a palavra ao nobre Senador Ro
berto Campos~ 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Ministro, eu 
descreveria a postura negocial do seu ilustre ante
cessor, Ministro Dílson Funaro, como sendo uma 
postura de arrogância messiânica. E d~screvo ~a 
postura de V. Ex• como sendo racional onírica. 
Racional, porque V. Ex1' é l.ijTl bom ~conomiS:ta, 
com livros de texto que mereceram aplausos e 
que conta com o respeito da comunid_ade acadê
mico. Onfrica, porque V. Ex' é obrigado a prestar 
contas a urn partido qüe nãó prima pela consis
tência de seus postulados econômicos e cujo ge
renciamento direto ou ind.ireto da economia pas
sará aos livros de textos c_omo detentor de vários 
recordes: duas hiperinflações no espaço de 18 
meses, uma recessão e uma .morat6ria. 

Como sou mais velho e os velhos são presun
çosos. diz mesmo o ditado espanho~ "Que q dia
blo sabe más de dinheiro que de diablo", permitir
me-ia dar-lhe um conselho, e, esse conselho seria 
não falar em spread zero. 

Minutos depois de V. ~ enunciar, como um 
dos objetivos do Brasil, a obtenção de um spread 
zero, subiram os spreads sobre as nossas linhas 
de curto prazo de 0,25%. Reação instantânea de 
mercado. O que, certamente, terá causado pre
juízo aos nossos exportadores, que tiveram que 
arcar com custos adicionais e, certamente, tam
bém aos nossos importadores que enfrentaram 
custos mais altos e, certamente, os buscaram 
transferir para o consumidor._ Não é realista falar 
em spread zero e não há semelh;:mça entre 
spread e deságio. O deságio, que existe para 
os títu1os brasileiros, e para títulos de vários outros 
países é um fenômeno de mercado, não é uma 
decisão bancária tomada em comltês_de ç_rê.di:tQ 
e comunicado aos acionistas. Um banco não -Po
de dar spread zero a não ser que ele esteja dispos
to a se transformar em entidade filantrópica, coisa 
que, geralmente, não é aceita pelos adonistas. 
O spread zero signHica que o banco- Se conten· 
tarla, meramente, em repassar reCursos aos cus
tos de captação, que ele próprio enfrenta, sem 
nada para r:obrir custos operacionais. Nada de 
lucro e nenhuma margem de risco. Pergunt.a_ria 
a V. Ex•: E os deságios que ele sofre no mercado? 
Isso é um problema de mercados que o __ banco 
tem que explicar aos aclonlstas. Mas ele não pode, 
de antemão, pronunciar-se como entidade filan· 
trópica encarregada de meramente repassar di
nheiro a custo zero. 

Não é realista, também, Sr. Ministro, essa postu
ra, porque--o Brasil não é o único País que negocia 
a sua dívida. Existe um emaranhado de acordos 
complexos com a Argentina, com o México, com 
a Venezuela, com a Coréia do Sul, e certamente, 
se o Brasil obtivesse spread zero, todos esses 
países imediatamente passariam a querer renego
ciar suas dívidas nessa base filantrópica. Não é 
realista, Sr. Ministro. E quanto mais V. Ex" falar 
em spread zero, mais se encurtam as linhas de 
curto prazo e mais se acresce o spread de curto 
prazo. E, ao contrátio das linhas de longo prazo, 
que nós já absorvemos, as linhas de curto prazo 
são ainda uma vivência cotidiana, são elas que 
alimentam o comércio de -exportação e impor
tação, para nós absolutamente necessário. 
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Não participo do otimismo de V. EX!' em relação 
aos próximos meses. Acho_ que V. EX" está empe
nhado, patrioticamente, numa queda~de-braço. O 
meu receio é exatamente o fato de que nós depen
demos vitalmente de linhas de curto prazo. E 
acontece que essas linhas de curto_ prazo, que 
financiam o comércio exterior, sã9 dadas pelos 
mesmos bancos com os quais estari1.oS numa 
queda-de-braço-em relação aos ç:réd.itos de longo 
praz:o. Ainda um fenômeno que é peculiar à legis-
lação americana e que deve causar inquietações. 
Se até outubro não for feito nenhum pagamento, 
ainda que simbólico, é provável que as três entida· 
des controladoras do mundo bancário tenham 
que se reunir para reclassificar os ciéditos brasi
leiros. E há um certo risCo de o País ser dedarado 
um risco sub standard, subpadrão. Neste caso, 
é legalmente vedada a extensão de qualquer crê~ 
díto à situação que atuaimente se encontra o Peru. 
Esse perigo de reclassificação ou desclassificação 
do BiaSil é üm pef.go real. J::u náo c contefnp!aria 
frivolamente, à base de experiência assaz. longa 
que tenho, porque fui renegociador de dívidas 
do Brasil por três v~es, as três consolidações 
de dívidas. Pensei que a ú1tim" consolidação, feita 
em 1984, nos livrasse para sempre dessa humi
lhação. Vejo que essa hu.rnilhaç~o agora se repete 
e vejo que estamos ç;rlandp _uma nova cultura, 
a cultura da moratória. 

Nos meus tempos a moratória era considerada 
humilhante acidente de percurso, do qual precisá
vamos nos livrar, por um sentido de decência 
íntima, o mais rapidamente possível. A nova cultu
ra da moratória passou a ser um ato patriótico. 
Essa nova ·cultura da moratória ameaça destruir 
a economia de mercado; Sr. Ministro. Nós esperá
vamos ter um efeito dominó externo. País sobre 
países, declarando-se inSolventes, e forçando 
uma reforma do sistema fmanceiro intemadonal. 
O que aconteceu foi o efeito dominó interno. A 
cultura da moratória é fácil, porque estados e mu
nicípios se consideram desobrigados de pagar 
à União, a União não paga os seus fornecedores 
-temos aí as reclamaçQes da ABINEE, reclama~ 
ções lancinantes - e os devedores que não pa
gam aos bancos. Essa cultura, Sr. Ministro, é peri
gosa porque c·onflita com um dos objetivos, muito 
sabiamente expresso por V. Ex': a restauração 
da poupança privada. A restauração da poupança 
privada exige c::onfiabilidacle contratuaL Aliás, o 
nosso desenvolvimento econômico como um to~ 
do não avançará se não reorganizarmos um siste
ma de confiabilidade contratual. O que a mora
nte, patriotizar a inadimplênda, que a meu ver 
é sempre um acidente de percurso hurnil~nte. 
No caso atual, aliás, é um acidente de percurso 
que nos Q<:orreu por simples descuido na condu
ção do veículo, porque não havia precipícios inter
nacionais, como aqueles que precederam outras 
moratórias brasileiras: queda dramática de preço 
de ca_fé, depressão mundial, alta de preço de pe
tróleo, altc:l_da taxa de juros. 

Na realidade, quando n6s dedaramos a mora
tória a conjuntura lntemaciona1 era favorável, o 
crescimento mundial normaL Em alguns países, 
como os çl.o leste asiático há um crescimento 
até anormal, da ordem de 12,5 ou 1 O% anuali
zados. Concordo com V. EX' ~m que n~o há rrio
tivo nenhum para considerarmos uma ida ao FMI 
um suicídio. Tenho a impressão de que, no par
tido de V. Ex", pouca çrente saberá realmente o 
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que é o FMI_. E1J sei Qastante, porque sou fiõ\Jfide'n
teni.en_te_ye!ho para ter participado da conrerência 
de fundação. 

Hoje, o Fundo Monetário tem 151 membros, 
dos quais apenas 22 São países desenvolvidos; 
todos 95 õutros são países subdesenvolvidos e, 
portanto, b.:)sicamenté simpáticos às dificuldades 
do subdesenvolvimento. Doze dos países mem
bros são comunistas, e há- indicaÇ:6es de que, 
comO parte da própria glasnost, ou seja lá o 
que for, até o próprio Gorbachev estaria interes
sado em se _juntar a eS$<3 Organização, como já 
o fez a China comunista. 

Persiste uma confusão, e V. EXI' prestaria um 
serviÇo a<iPãfs se a·esclarecesse, particularmente 
no tocânte ao seu prôprro partido, entre recessão 
e FMl Nenhuma organização internacional, como 
nenhum governo sensato, jamais objetiva fazer 
um _programa ie"ceSSívO. A recessão pode advír 
ac:!dentalmente, de outra causa, do desequilíbrio 
do liãlanço de pagªIJ1en!9.?~~-!-!J'!l:_p~s tem um 
desequilíbrio de ba1ança de pagamentOS -e-nao 
encontra mais fornecedores ou fmanciadores dis~ 
postos a pagar a conta, ele tem que fazer um 

_ajustamento, queira ou não queira, com o FMI 
ou sem FML E nós estartlos, Sr. Ministro, sob 
sua batuta, fazendo precisamente esse ajusta
meli:tb, estamos procurando ter saldos de expor
tação. O que é que significa isso? Significa conten
ção ·do consumo interno. Essa Contenç:ão pode 
ter aspectos recessivos, independentemente de 
ir ou não ao Fundo. fr aõ Fundo talvez atenuaria 
o problema, porque n6s teríamos maior acesso 
a financiamento int~rnacional, e poderíamos 
manter um ritmo mais elevado de importações. 

-Portanto, o programa do FMI podia ser anti-re
cessivo ... 

O SR. PRESIDENTE (Çarlos <:hiareUi) - Sr. 
Sená:dof, et! pediria que conclUísse em um _minu
ro,·porqU.e está com o tempo excedente _dentro 
~regrâ. 

O.SR, ROBERTO CAMPOS- it preciso, então, 
separar cuidadosamente as duas coisas: recessão 
provém da necessidade 4e ajuste de balanço de 
pagamentos e recessão pode advir, acidental
mente, com ou sem o FMI. Devemos tomar todas 
as _medidas possíveis para minimizá-la. Mas nin
guém pode curar o câncer da inflação, a hemor
ragia do balanço de pagamentos, exigindo do mé
dico wna garantia de que não haverá choque 
anafiJátlco, nem hemorragia. A operação tem que 
ser feita, e minimizados os seus_ riscos. 

Uma vez que o Presidente está impondo limites 
de _tempo, provavelmente é esta a sua função, 
limito-me a estas (;Onsiderações, desejando a V. 
E.x' bom sucesso na sua empreitada, mas solici
tando-lhe, talvez, um pouco mais de preocupação 
c::om as conseqüências adversas que podem advir 
de um impasse ou de uma queda-de-braço. A 
mais grave dessas conseqü_êndas é o total de~a
pare.cimento da contnbuiç~o de capitais de risco 
para a economia brasileira. 

O SR, BRESSER PEREIRA- Senador Roberto 
Ca.tnpos; eu também-o considero um Ecoitomista 
notável, e tenho dito que os economistas têm 
obrigação, entre si, de estarem de acordo em 
baSicamente 80% das coisas, mas, felizmente, 
eles ficam em desacordo em 20%, os bOns ec~ 
n.cimistas. Os maus economistas podem ficar em 
desacordo em tudo. E acho que há um desacordo 
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também ~ntre nós que depende, inclusive, do fato 
do Sr. ser de urrl pãrtldo ee-.J.SâU de_outro.-Ei.i 
sou _do PMDB, me orgylho de ser do P~B. Afir
mamos que o PMD.B .é UJl_la frente. E:u·n~o creío 
que seja uma frente, é um Partido que terit certos 
compromissos que são diferentes do .PDS, por 
isso dá _um_ª d_iferença. 

Çom: relação -~o __ problema do spreãd zero, eu 
acho que eu não entendi o que V. Ex" r~rou. Há, 
ai, uma discordância, em primeiro lugar, de con
ceito. V. Ex!' disse~me: a que banco não é entidade 
filantrópica, banco tem que cobrir custos opera
ci6nais e deve ter unia taxa de lucro. Estou de 
pleno acordo com ty_Qo isso. Aconte<:e que o 
spread não foi feito para isso. O que foi feito 
para isso é a taxa de juros. A taxa de juros é 
feita para cobrir os custo_s operacionais e dar lucro 
para a empresa. 

O SR ROBERTO CAMPOS - É o custo da 
captaç~o. 

O SR. BRESSER PEREIRA = Nãoo e~<JUe é 
o spreiJd salvo engano meu, é a taxa de risco. 
Por que o Brasil sempre pagou uma taxa muito 
rnals alta do que outros países, do que paga, por 
exemplo, a França? Porque a taxa de risco do 
~rasil seria muito mais _alta do que a da França. 
Mas o risco já foi realizado. Agora, n6s estamos 
simplesmente tendo um problema de financia~ 
mente de juros com outro nome. O outro nome 
é dinheiro novo que eles dão. Mas na verdade 
é capitalização de juros. De forma que, nesses 
termOs, parece-me que· é uma coisa que pode 
perfeitamente _se.r .negoci~$. a teSe de que o Bra
sil não é o único país ~ que há outros paíseS 
que seguiriam o exemplo do Brasil. A única coisa 
que a gEirite tem que discutir, agora, é-que se 
esta teoria é a Qo bom exemplo ou do mau exem
plo. 

gstou de acordo que o Brasil é um país impor
tante, e uma decisão e uma conquista do Brasil 
se espraiará para os demais paises. Por exemplo, 
o Brasil, até recentemente, não conseguia spread 
maior do que 1 e 1/4. Argentina e o México já 
conseguiram porque mudou o clima, já conse
guiram treze vinte e cinco avos. Eu acho qUe 
está na hora do Brasil conseguir zero. Porque, 
realmente, toda essa idéia do desconto é uma 
idéia que está ficando nova. Como também a 
decisão do Citibank_ de faze_r as _suas reservas é 
uma idéia nova. Não se trata -de uma quebra, 
entendo perfeitamente a preocupação do Sena
dor a respeito de uma "quebra de braço". Não 
se trata de uma "quebra de braço". Trata-se de 
o BraSJl defender urna posição de interesse dele. 
Claro que teremOS! que avaliar entre os nossos 
poderes mas, infelizmente, o que nós não temos 
é mercado. E não tendo mercado não há outro 
jeito se não houver, um peso dos poderes de 
barganha dos dois lados. V. ~se preocupa, tam
bém, com relação ao meu otimismo em r~lação 
aos próximos meses.' Eu não vou. dizer_que esteja 
muito otirni_sta. Eu espero resolver o problema. 
Com relação às linhas de cu~ prazo que são 
êssenciais para financiar as exportã'çóes brasilei
ras eu me preocupo com elas, sem dúvida nenhu
ma, mas eu_gostaria de lembrar que estas linhas 
de curto prazo iilteressam ao Brasil, mas também 
interessam éios bancos credores, que ganham wn 
bom dinheiro com elas, que tem interesse em 
manter boas relações conosco e que, portant9, 
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far.er retaliações nesta área não interessa aos ban
cqs credores. Então, nós nã.o estamos tomando 
decisões unilaterais, eles também não devem to
f11ar. Agora, eu acho que nós devemos, realmente, 
nos preocupam95 em que os bancos não te_nham 
prejuízos maiores, que não haja o problema dos 
créditos deles com o Brasil..__em (inaudível). Isto 
é que vai acontecer em 20 de oub.Jbro. Se nós 
pudermos evitar isso será bom. É muito impor
tante que mantenhamos boas relações c:om os 
nossos credores. Mas, infelizmente, em certos 
momentos nossos interesses não_ são exatamente 
os mesmos dos deles. E at, então, nós temos 
que fazer alguma coisa que não é agradável para 
eles. 

Quanto ao problema da cultura da moratória, 
eu realmente não gosto da cuhura da moratória 
e não estou propondo, em hipótese alguma a 
cultura da moratóda. Mas, o que eu acho impor
tante é que não fomos nós que decidimos suspen
der o mercado, foram eles. Em agosto de 82, 
depots de nos emprestarem em excesso, clara
mente em excesso, a nós e a muitos outros países, 
os bancos, de repente, perderam a confiança a 
partir da quebra do México e suspenderam o mer
cado para o Brasil e para quase todos os outros 
países, inclusive para aqueles que tinham t,1111a 
situação boa, como era o caso da Colômbia. Nes
sas condições, devemos fazer todo o esforço pos
sível para evitar a moratóda, mas temos que ter 
com muita ci<JreZa que ela é um instrumento de 
negodação que temos e que deve ser utilizado 
de maneira muito objetiva. Se -pudermos evitá-la, 
étimo. Se for inevitável, assumamo-la, porque isso 
faz parte dos nossos interesses. 

Estou de acordo que, quando temos um pro
blema de desajuste no balanço de pagamentos, 
temos que resolvê-lo. Uma das soluções para ele 
é a recessão. A outra, ê a desvalorização ·cambial 
Uma das duas é inescapável. Às vezes, se pode, 
através de finandamento, adiar-se o problema e 
resolvê-lo dessa forma, mas como o financiamen
to está escasso, geralmente um País como o Brasil 
não tem alternativa quando se vê diante de um 
problema de balança de pagamento, como tive
mos no ano passado, senão desaquecer um pou
co a sua economia sem entrar em recessão e, 
além disso, desvalorizar a taxa de câmbio que 
está valorizada em excesso. Com isso, recupe
ra-se. O que é preciso é saber fazer isso bem, 
equilibradamente. 

O FMI não significa necessariamente recessão 
estou de acordo com V. Ex• O que existe da parte 
do Fundo Monetário Internacional, historicamen
te, é uma priorização para o ~uste do balanço 
de pagamentos em relação ao crescimento eco
nómico. Só recentemente é que essa teoria vem 
sendo mudada, mas o processo de mudança é 
lento. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos ChiareUi) - Com 
a paJavra o Senador Fernando Henrique Cardoso, 
Relator da Comissão. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, 
depois de todas essas indagações, cabem muito 
poucas perguntas pertinentes ao Sr. Ministro. 

Em primeiro lugar, felicito-o, e a nós também, 
por esse encontro. Participei de várias reuniões, 
no passado, com outros Ministros, nunca no pro
cesso de negociação e nunca para explicar com 
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dareza o que estava sendo feito. Só depois da 
restaura_ção da democracia e de o Congresso vol~ 
tã:r a asSumir a poslçiio de liderança nas questões 
políticas brasileiras, inclusive nas econôffiicas, é 
que nós assistimos a essa espéde de prévia do 
que seria o parlamentarismo, em que os Ministros 
vêm, explicam, recebem perguntas precisas, cur
taS e objetivas - e nos felicito por isso hoje -
e r:espondem também com toda clareza. Isso é 
um avanr;o muito importante. Se tivéssemos utili
zadO tal prática no passado, não teriamos hoje 
de adotar a técnica da racionalidade onírica. o 
onirismo ê_\!ITI pêsa"de!O das dívidas imen~s que 
o PDS nos -deixou e foram cOntraídas sern que 
tivéssemos aQsolutrurieitte qualquer participação 
no procesSO-decisódo. Hoje, estamos penosa~ 
mEmte trat.ãndo de repor a SítUãÇão do BraSil nu
ma condição que permita a este País_ continuar 
crescendo. 

Quero dizer também - e falo pelo PMDB -
O meu Partido tem, nesta rnatéda, um pensamen
~-g_~e não fOi _de improviso. Ainda recentemente, 
na Convenção do PMDB, depois de um esforço 
grãn<fe;lfouve uma negociação entre vádos pon
tos de vista cqn_flitante_s. O Ministro Bresser Pereira 
tem cpnhecimento __ dos resultados dessa negocia
ção e sei que deu as informações pertinentes rio 
exterior a. respeito e que a posição do PMDB é 
hoje abso!Útamente racional, com respeito aos 
interesses do Brasil. 

Há várias modalidades de racionalidade. Ela, 
em si mesma, pode não ser substantiva - para 
usar uma expressão weberiana -pode ser uma 
iacionaJidade formal, que atende apenas à repo
sição de wn sistema tal como ele é dado, sem 
que possamos mudar as regras desse sistema. 
Há urna outra racionalidade, que visa atender às 
mudanças necessárias, para que aqueles que es
tão na posição, como é o_ nosso caso, de país 
em desenvolvimento possam assumir, no con
_certo intem~donal, uma _posição madura, mas 
de reMndiCação de seus intereSses. Acredito que 
o Ministro, ao dizer aos bancos que deseja wna 
negociação com eles e que os bancos têm, e, 
evidentemente, têm a ver com a nossa capacidade 
de pagar e com a nossa contratualidade. Vamos 
pagar, mas, aí, encerra-se o diálogo entre ban
queiros e o Ministro da Fazenda do Brasil. Os 
banqueiros não têm por que discutir as políticas 
pOStas em prática; ãqui, a não ser que se tratasse 
de dinheiro novo. Isso não ocorre. Trata-se apenas 
de refinanciamentO de juros. Quem tiver dinheiro 
para colocar no mercado para nele investir terá 
o cuidado de verificar se se trata de um bom 
inVestimento. Cabe a essa pessoa, seja banqueiro 
privado ou oficial, tomar as medidas necessádas 
para se assegurar do bom investimento. Não se 
trata disso, e sim de renegociar juros. Portanto, 
acredito que a política do Ministro Bresser Pereira 
é correta no sentido de que S. EX' vai aos bancos 
pãra tentar um entendimento _-diga-se de passa
gem - é um elitEmdimento de grande interesse 
mútuo. Talvez, até seja de mais interesse dos ban
cos do que do Brasil. O nosso é contratual, pagar 
o que devemos. O dos banqueiros é mais do 
que isso, é assegurar-se de que continuarão a 
ter bom cliente. Continuarão a tê-lo, porque o 
Brasil é uma economia com potencial em desen
volvimento, ao contrário do que muitos apre
goam, pensam. Falo novamente pelo PMDB, não 
estamos impondo nenhuma cláusula restritiva ao 
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investimento estrangeiro, restritiva, além do razoá
vel de um país que tem que proteger o seu pro
ceSsó- de Crescimento. 

No que diz respeito à postura do PMDB com 
relação ao desenvolvimento, ela é clara. O PMDB 
não eStá postulando em toda essa Constituinte 
por nenhuma regra restritiva. O Min1stro Bresser 
acabou de dizer que as regras brasileiras são libe
rais e o são mesmo. O PMDB nisso ele insiste 
em manter regras condizentes com o País em 
crescimento e defende a proteção temporária -
expressão que usamos no mercado- ~quilo" que 
é tradic:ional, a existência de certas áreas, de inte
resse estratégico nacional nas quais, obvíamente, 
o País terá, como -qualquer país do mundo, inte
resse em preservar a sua capacidade de controle 
de certas áreas. Fora disso, não há qualquer restri
ção, ao contrário. Aproveitaria para fazer a pri
meira pergunta ao Ministro Bresser Pereira. Inte
ressados que estamos no crescimento - essa 
é a perspectiva do PMDB - parece-nos que a 
questão da dívida tem que ser invertida, ou seja, 
até_ há pouco havia uma, vontade de dizer que 
o Brasil passou a ser gerenciado pela divida e 
não a gerenciá-la. Até certo ponto, isso é verdade. 
Hoje estamos no limiar de uma outra situação, 
em que a dívida deve ser parte de um procesSO 
mais amplo no qual a nossa verdadeira ·pergunta 
é a segUinte: o que nos Interessa para continuar 
o desenvolvimento? Essa a questão verdadeira. 
Trata-se de equacionar a dívida deittro desse ân
gulo do desenvolvimento. O Ministro Bresser Pe
reira respondeu, aqui, também com precisão, fa
zendo até mesmo referência a algo não concreto, 
de que estaríamos, eventualmente, dispostos a 
discutir o tiilltlng paymente, não sei qual a ex
pressão <jue estâ seildo usada, necessário, agora, 
para que os ba.Ocos·não sejãin penelizados pela 
legislação norte-americana. 

Tal é a preoc:upaÇão do Ministro Bres_ser no 
sentido de mostrar que não estamos querendo 
levar esse braço-de-ferro a uma situação- de de
sespero e que permita a continuidade de um:a 
negociação. Não há, portanto, intransigência, in
tolerância. Há, sim, mattlridade, afumaç:ão da pOli
tica de um País que tem b'anqüilidade para di~er: 
"nós queremos crescer e precisamos de investi
mento". Em que condições? De onde ~em esse 
capital? Sr. Ministro Bresser Pefeira, é real o f1Ue 
se comenta a respeito dos capitais japoneses e 
até que ponto seria possível atrair dividendos, em 
qUe condições? Ê real que a rie""QoCíaçâO sena: 
necessária tanto com o FMI quanto com o acerto 
com os bancos para facilitar um fluxo de capitais 
que viessem para acelerar ·a p-rocesso de desen
volvimento no Brasil, vindo do Japão ou da Ale
manha? Dentro de.que condições? São essas as 
questões que devemos colo~ar com toda clareza 
e sem nenhuma preocUpação de temer a vinda 
do capital estrangeiro, mas também sem nenhu
ma preocupação de definir os cdtéríos para (Jue 
isso possa ocorrer. -

Ouvi com agràdo, também, as perguntas de 
alguns Senadores e à réSposta do Ministro BreSSer 
Pereira com relação ·à questão da conversão de 
parte do principal e, mais freqüentemente, dos 
juros em capital de risco. Pelos jornais, vi que 
foi suspensa a conversão que se estava proces
sando, para que pudéssemos definir regras claras. 
Perguntaria ao Ministro: é este o .caminho, efetiva
mente? E digo por que pergunto- de novo é 
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o PMDB -: o PMDB, na sua óltima convenção, 
aprovou uma moção de um deputado do Rio 
ele Janeiro que pede, pre<:isamente,_ que se defi
nam essas regras claras, e indica alguns critérios 
gerais com relação a_ e.ssas regras, mostrando, 
mais uma vez, que não está assumindo uma atitu
de de intolerância mas de prudência, crltica, de 
analisar quais são as conQições, se vantajosas 
ou não, para que haja essa conversão. 

O Ministro já deu, antecipadamente, uma expli
cação de que essa conversão tem que ser limita
da, porque se assim não for vai provocar uma 
aumento da dívida interna e vai ac;rescentar pro
blemas, e não resoLver problemas. Por outro lado~ 
mostrou também que o interesse maior- como 
se diz hoje nos Estados Unidos, de apresentar-se 
um menu, um cardápio para a escolha de alterna
tivas de solução do problema da divida- o inte~ 
resse maior da colocação da questão relativa à 
transformação de parte da dívida em capital de 
risco é precisamente de dar um sinal de que a 
economia não se está f~chando. Esta solução 
não resolve a questão da dívida, mas sinaliza uma 
posição que pode, eventualmente, permitir o in~ 
gresso de novos capitais para o desenvolvimento 
do Brasil. 

Acredito que quaisquer críticas que não partam 
da realidade, que é a realidade do PMDB, de um 
Partido que sustenta a política do Governo, quan
do a mesma é compativel com o interesse nacio
nal, essas críticas não podem estar baseadas em 
preconceitos, de imaginar que se trata de _ym 
Partido de botocudos, que estão a_qui com flechas 
a atirar no primeiro avião que venha com a missão 
do Fundo Monetário. Até porque, mês passado, 
esteve aqui uma mtssão do Fundo Monetário, 
combinada com o Ministro Dilson Funaro, na reu· 
nião de janeiro, no Clube de Paris, Houve uma 
negociação e velo uma missão, missão nor:mal, 
que não nos veio impor nada, veio simplesmente, 
a partir do ponto 4, creio, do acordo do Fundo, 
veio ampltando um pouco a relação de mútua 
informação. 

Não se trata, portanto, de uma atitude de pre
venção, no sentido negativo da prevenção, mas 
trata-se, sim, de uma postura que tem que ser 
conseqUente com uma concepção do que deva 
ser o desenvolvimento do Brasil. 

Quero, também, informar a V. Ex~s, como 
membro da Comis_sã_o, e respondendo ao que 
disse o Senador Aluizl9 Bezerra, que o Banco 
Central nos está prestando os esclarecimentos 
pedidos. Já recebemos uma série importante de 
informações a respeito do perfil da dívida. Esta
mos lá com pessoas fazendo um levantamento 
- e foi o Senador Jamil Haddad que perguntou 
-, estamos fazendo uma série de pesquisas, que 
são difi<:eis, porque os_ contrªtos são multo nume· 
rosas, talvez atinja a cem mil contratos, pois são 
várias empresas que contrataram e que requerem, 
portanto, um grande trabalho de elaboração. Mas 
as informações c:omeçam á fluir e V . .Ex~', Senador 
Jamil Haddad, não estava na reunião; quando vol
tamos dos Estados Unidos comunicamos aos 
Membros da Comlss~o que essas informações 
começam a chegar. O Senador Virgílio Távora ... 

O SR. JAMIL HADDAD - O Senador Virgílio 
Távora me informou que não está re--:ebendo in· 
formação, razão pela qual fiZ a coJoc:ação. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) 
- Posso dizer a V. Ex!' que estão sobre a mesa. 
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O SR AFFONSO CAMARGO- Posso informar 
também a V. ~.-como um_ dos membros que 
foi ao B_anc_o Central, que rec:_ebemos parte das 
informações, e C9!flO çlisse muito bem o Senador 
Fernanda Henrique CardÕso s~Q rriafs de cem 
mil çontratos, mas· parte das informaçõ.es já as 
temos, Senador! 

O SR RElATOR (Fernando Henrique Çardoso) 
- Há vári8s tabelas fri1portantes a respeito -disso, 
e devo cliz_er que por algumas dessas tabelas se 
verifica que uma parte substancial dessa dívida 
ê conseqüência da taxa flutuante de juro~_ e_aí, 
sim, é uma questão que deveríamos falar com 
mtu1a dareza porque se trata de alguns bilhões 
de dólares, que não correspondem ao investimen
to real feito no Brasil, mas que correspondem 
a urna obrigação contratual do Brasil. Isso vai 
acima de vinte bilhões de dólares por alguns cál~ 
cuJos preliminares que nos foram apresentados 
pelo Banco Centrai._ _ 

Se nós, em outra época, tivéssemos a possibi
lidade de_discutir es,sas questões, com a franqueza 
com que hoje dtscutimos, eu lhes asseguro que 
o PMDB teria impedido que nós tivéssemos che-: 
gado a tais descaminhos, a tais descalabros, que 
nos levaram a uma situação em que a dívida pas· 
so1,1 a gerenciar o Brasi1 mais do que o Brasil 
gerenciar a dívida - - - -

_ Sr. Ministro, perdoe-me v. ~ por não lhe ter 
feito questões mais Precisas, porque acredito,_ e 
anotei conscienSiosamente, que o conjunto das 
questões aqui feitas, desde as mais crítiC-as~ até 
aquelas que permitiram a V. Ex' esclarecer o ,s_eu 
ponto de vista, especialmente a questão relativa 
ao F1,1ndo Monetário, que acho deveríamos colo:
cá-la na devida perspectiva, mas aCredito. que V. 
EX' o colàcou muito bem. Não se trata de uma 
dec;:i$ãç:>, a_ ser toma_Qa~ porque _nãó h(.)~Ve uma 
proposta formal,_ o Pl-IDB foi informãd"o Pelo Mi~ 
nistro de que não houve uma_ proposta formal, 
e a única proposta formal do MíiJ.istro diz respeito 
à negociação com os bancos, portanto, essa 
questão hoje não está na ord~ro do dia, e quando 
vier a estar, se vier, nós teremos maturidade sufi
ciente para discuti-la, dentro da persPectiva_ que 
aqui anotei de que o que nos interessa é_ o desen· 
volvimento do Brasil 

- Como somQs sóciOs do FMI, conheceino-lo p:)r 
dentro, tememos algumas de suaS práticas, ano
tamos algumas das suas intenções, conversamos 
--::- eu também conversei - longamente com __ o 
Dir_e_tor-Superintendente do FM1, o Sr. Mic:hel Can· 
dessus, que nos manifestou muito ~9ã vontade. 
No momento em que essa boa vontade se trans~ 
fornlar numa proPosta concreta, seremos m~du~ 
ros o suficiente_ para aceitá-la, se não_ (or mais 
do_ gue boa vontade, seremos também m~duros 
o ~_ficiente para dizer rião, sem que com isso 
-estejamos, de a_(g_uma maneira, sendo incapaz de 
racionalidade, e estaremos defendendo, profun
damente, uma racionalidade substantivaL _que é 
a do intere_ss~ do País. 

Obrigado a V. Ex"_ 

O SR. BRESSER PEREIRA- Obrigado, nobre 
Senador. 

Vou responder especificamente o problema do 
capital japonês, que foi a pergunta mais específica 
que· me foi feita. 

Já respondi antes, mas acho que teria coisas 
a acrescentar. 

O Japão está com um superávit em conta-cor· 
rente de mais de 1 00_ bilhões de dólares. Nos 
próximos anos, apesar do processo de ajusta
mento, ao inverso, que o Japão está sofrendo, 
para tentar aumentar as sUas-liUportaçõeS e redu
zir suas exportações, aumentahdo o consumo iD· 
temo, apesar disso, as expectativas que os econo
mistas japoneses têm, hoje, é de que nos prôxi· 
mos anos o superávit em conta corrente do Japão 
- o que é mais grave - ficará em tomo de 
60 bilhões de dólares. Este ano, talvez, mais do 
que isso. Isso cria um problema muito sério para 
a comunidade finançeira internacional: se somar
mos a esses 60 bilhões de dólares o s_uperávit 
em conta corrente da Alemanha e mais o _supe
rávit do resto da Europa, chegaríamos a mais 
de 100_ bilhõe_s de Qólares! Gluer_dizer, teremos 
o problema da reciclagem desse dinheiro. Como 
é_ qu~ se .vão tomar compatíveis esses superávitis 
enormes? O_aro, o_que está acontecendo sãQ 4é.fi· 
cits com correspondência nos Estados Unidos 
e nos países devedores, que estão com uma situa
ção de relativo equilíbrio com um pouco de déficit; 
e o déficit significa aumento da dívida, o que _eles 
não querem. É uma coisa inçompatívcd e os japo
neses percebem ísso, eles percebem que são ne
cessárias soluções mais estruturais para isso. A 
idéia bá_sica de\es ~ fornecer recursos para os 
países devedores~ fomecer r~cursos em tomo de 
20 bilhões de dólares por ano, aos países devedo
res, para que esses países pudessem comprar 
mais dos Estados U_nidgs, basicamen~ não com
prar deles, porque eles __ não precisam -disso. Isso, 
então, facilitaria o processo. _ 

No caso brasileiro, nós temos muita in~eresse 
_ nesses recursos, desde que esses recur$)S_sejam 
a uma taxa de juros mais baixa, senão_ não int~· 
ressa; é _fundamental que a taxa de juros seja 
substancialmente; mais baixa do que a tãxa de 
juros que pagamos normalmente. Eles _têm isso 
muito claro também. Tenho um documento em 
que eles_declaram oficialmente isso a respeito 
da taxa de juros, está muito clafo que eles deve
riam encontrar uma fórmula de subs_idiar a taxa 
de juros para os países, caSo contrário não faz 
sentido todo o esforço deles. 

Outra coisã, eles percebem que aquela idéia 
do desconto sobre a djvida_é uma idéia perfeita
mente lógica, só falta fundamentalmente alguém 
que o garanta. Ora, a criação de um fundo no 
Japão, ou o Japão apoiando um fundo para isso, 
poderia permitir ou que isso fosse resolvido defini· 
tivamente ou. que $e resolvesse em parte. Por 
exemplo: os bancos pequenos, Seria perfeitamen
te viável que o Japão nos desse um empréstimo 
a um juro baixo, e nós pegássemos ess-e emprés
timo· e em vez de pagarmos a dívida do Brasil, 
o usássemos para f~er um depósito, um fundo, 
aplic:ássem_os o dinheiro num fundo qu_e, no final, 
vai render alguns milhões de dólares, que é a 
garantia contra a troca dos créditos dos pequenos 
bancos e ficaríamos livres Qe todos os pequenos 
bancos com um desconto SObfe-eles, porque os 
pequenos bancos venderiam os seus titules para 
nós- e trocãriam por novos com desConto substan
cial, e os japoneses podem nos ajudar a fazer 
isso. Eles estão interessados nisso, sabem que 
isso é fundarnen_t,_al para eles_ _e para o mundo, 
e que o_comportamento deles na econOmia mun
dial é um comportamento que cria um grande 
problema: eles precisam ajudar a desc:riar o pro-



Outubro de 1987 

blema que estão criando. E nós preCisamos ter 
competência para aproveitar essa situação e va
mos tentar. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Sr. 
Ministro, esta Comissão, nos termos da sua pró
pria estruturação, foi criada para acompanhar a 
negociação da dívida externa. Antes disso, foi 
constituída para avaliar e averiguar a constituição 
da dívida; e ela se destina a ensejar cantatas a 
nível do Poder Legislativo, pela primeira vez, inclu
sive junto aos credores privados e governamentais 
nacionais e ínternaciõn:ais. - - -- ----

Por isso, a primeira informãÇão que dou a V. 
Ex', agradecendo a sua presença, a valia da sua 
manifestação, a objetividade das suas respostas 
e a qualificada forma de interrogação e de atendi
mento dessas interrogações, quer dos Srs: Sena
dores quer de V. Ex.', me leva a dizer que esta 
Comissão voltará a convidá-lo. Nós entendemos 
que na prática democrática, na valorização do 
Poder Legislativo, um fato como este não pode 
ser um fato quase que tomado como suJ generls, 
no momento em que a negociação da dívida ex
terna é um processo -dinâmico e continuando, 
no momento em que todos sabemos que teremos 
novas e mais intensas negociações e que esse 
problema tem conseqüências sodais, políticas e 
econômicas, nós queremos dizer que, provavel
mente em setembro ou outubro, V. & haverá 
de ser novamente convidado para um debate tão 
largo, tão objetivo e tão aprofundado como este. 
Porque queremos cumprir, como legislativo, a 
tarefa de acompanhar a missão que é sua, mas 
que é também do povo brasileiro. Entendemos 
que é uma questão suprapartidária, aqui não parti
cipamos dos debates travados entre diferentes 
greis políticas- nem sobre problemas históricos, 
nem sobre posições unitárias ou fradonadas no 
presente. Não vamos compartilhar dessa_questão 
porque entendemos exatamente que _o interess~ 
nacional é maior e nao será a Comíssão o mo-
mento adequado para alfinetadas referentes ao 
quadro político-partidário. 

Queremos dizer a V. Ex" que, de comum acordo 
com o Sr. Relator, deveremos convocar o Presi
dente do Banco centrar; Dr. Fernando Milliet, para 
que seja o próximo depoente- e aqui já se pode 
dar por intimado, notificado ou citado -em data 
a ser previamente ajustada, evidentemente, de co
mum acordo; oportunidade em que, além da do
cumentação que nos chega, que vem em função 
do item 1 ~da Comissão, seguramente S. S• haverá 
de nos trazer informações complementares, na 
medida do possível, sobre todo o questionamento 
referente à_origem da dívida, que é uma das tare
fas da Comissão. 

Quero também dizer a V. Ex' que uma questão 
apenas eu gostaria de deixar porque todas as per
Ql.D'ltas foram feitas e não cabe à PresidênCia" (azer 
perguntas: é que o arl44, inciSo I, da COnStituiÇão 
estabelece que: 

"J:: da competência d;-Congresso Nacio
nal resolver, definitivamente, sobre tratados, 
convenções e ates internacionais celebrados 
pelo Presidente da República." 

Sr. Ministro, evidentemente que na exegese ri
gorosa da lei, trataMse de ato do Presidente da 
República. Sabemos que a renegociação, os ajus
tes, os acordos, os compromissos talvez não te
nham a assinatura do Presidente da Repóblica, 
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mas têm a responsabilidade política e adminis
trativa do Presidente e, mais do que isso, a respon
sabilidade do povo brasileiro e desta Casa, particu
larmente, no process-o_democrático. 

Gostaria de deixar com V. Ex", sem que isso 
Significasse qualquer Jjmitação ao exercício da 
plenitude da sua capacidade de negociar, em no
me do País, que sabemos idônea, competente 
e séria, que no decurso desses cantatas que vão 
se amiudar- permita-me que lhe diga antecipa
damente, contando com a sua aquiescência -
gostaríamos de ter, no momento decisivo do pro
cesso, a possibilidade e .....:. permita-me a expres
são - o direito, em nome do processo demo
crático, de examinar,junto com V. EX', a estratégia 
definitiva para, assim como ouvimos na nossa 
mlssão nos Estados Unidos, do Secretário do Te
sOuro, do Subsecretário _de Estado e de tantas 
autoridades, que dependiam de determinadas 
manifestações politicas do Congresso para tomar 
determinadas posições, V. Ex~ tenha, não apenas 
pelo apreço democrático, mas também como um 
trunfo, ao rúvel da negociação internacional, o 
direito de dizer que determinadas concessões V. 
Ex" não poderá fazê-las, mesmo que facilitassem, 
aparentemente, e seguramente V. Ex" não gostaria 
de fazê-las, porque tem o dever democrático de 
prestar contas ao CongresSO N.3:cional, não ape
nas ao seu Partido, que respeito e aprecio, mas 
que não é o dono do monopólio do patriotismo, 
mas a todos os Partidos e a esta Casa, que repre
senta a sociedade brasileira. 

Muito obdgado pela sua presença e até a próxi
ma oportunidade. (Pa1mas.) 

Está encerrada a reunião. 

(Encerra-se a reunião às 18 horas e 45 
minutos.) · - -

COMISSÃO PARLAMENTAR 
. ·-P.E II'IQGÉRITO 

_ Criada através da resolução nl' 41, de 
1987, destinada a apurar JJTegularldades 
dlwlgadas no jornal a Folha de S. Paulo, 
na concoiTência para Implantação da fer
rovia Norte~Su1 e analisar todos os as
pectos da viabiUdade sócio-econômica 
daquela feJTovla. 

1& reunião, realizada 

- -:-em_ 6 de outubro de 1987 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta e sete, às onze horas, 
na Sala da Comissão de Economia, presentes 
os; Senhores. Senadores João Menezes (Presiden
te), Leopoldo Perez, Affonso Cariiã"rgo, Olavo Pi
res, Alexaiidre Costa e Pompeu de Souza, reú
ne"'se a Comissão Parlamentar de Inquérito, desti
n~da a apurar irreQularidades divulgadas no Jor
nal a Folha de. S. Paulo, na concorrência para 
implantâÇão da ferrovia Norte-Sul e analisar todos 
os aspectos da viabilidade sócio-econômica da
quela ferrovia; Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Ruy Bacelar, 
Mansueto de lavor, Iram Saraiva e Mauro Borges. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos da Comissão e infor
ma aos Senhores Membros, recebimento de Ofí
cio do SenHor Relator, comunicando que irá sub
meter seu Relatório à apreciação da Comissão, 
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no próximo dia quinze do corrente mês. Em segui
da, o Senhor Presidente franquea a palavra cioS 
Senhores Membros. Usaram da palavra pela or
dem, os Senhores Senadores Olavo Pires, Affonso 
CamarQ-o, Pompeu de Souza e Alexandre Costa. 
f"m.3Jizando, o Senhor Presidente convoca os Se
nhores Senadores para a próxima reunião à reali
zar-se dia quinze de outubro, às dez horas e trinta 
minutos. Nada rnais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrado os trabalhos da Co
missão às onze horas e quatorze minutos e, para 
constar eu, José Augusto Panisset Santaria, Assis
ténte dei Cõri'tissão, lavrei a presente Ata que, lida 
e aprov:ada será _assinada pelo Senhor Presidente 
e irá à publicação. 

NYEXO À ATA DA I O• REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARVoMEI'ITAR DE INOOÉRITO. 
CRIADA A 11M l-ÉS DA RESOWÇÃO N' 41, 
DE 1987, DESTI/'IADA A APURAR IRREGU
LARIDADES DNULGADAS NO JORI'IAL A 
FOLHA DES. PA(JJ..O, /'IA CONCORRÊ/'1-
CM PAR4 IMPUJYTAÇÃO DA FERROVIA 
NORTE-SUL E AIYAL/SAR TODOS OS AS
PECTOS DA VIABILIDADE SÓC/0-ECONÓ
MIOI DAOOELA FERROVIA, QUE SE PU
BUOI COM A DEVIDA AUTORIZ4ÇÃO DO 
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador João Menezes 
Relator: SenadOr Mansueto de Lavor 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Está 
aberta a reunião. 

Conforme a Comfssão deliberou na sua última 
reunião, hoje é o dia final para apresentação do 
parecer do Relator. 

Depois da decisão da Comissão, enviei o se
guinte oficio ao Senador Mansueto de lavor: 

"Sr. Relator da CP[ da Ferrovia Norte,-Sul, 
cujo documento de V. Ex~ é datado de 
28/9/87, no qual informa os motivos que o 
impedem de apresentar relatório competen
te, apesar do acordo com V. EJé' ter transfe
rido a reunião previamente marcada do dia 
23 para o dia 29 do corrente. 

Outrossim, comunico que a Cotrussão de
liberou designar o prazo fmal para apresen
tação e apreciação do mesmo no próximo 
dia 6 de outubro em reunião a realizar~se 
às I0,30h. 

Será bem recebido como subsidio à Co
missão se :\C .Ex!', 48 horas antes da realização 
da dita reunião, fizesse a gentileza de distri~ 
buir uma cópia do relatório aos membros 
da mesma, o que, estou certo, será de grande 
valia. 

Contando com o seu traba1ho, a sua inteli
gência e..colaboração, fico ao seu_inteiro dis
por. Admirador atento, 

João Menezes." 

Ontem, para surpresa minha, recebi o seguinte 
ofício do Senador Mansueto de Lavor: 

"Sr. Presidente, venho comunicar a V. Ex" 
e pedir a sua providência no sentido de que 
o meu relatório seja ?presentado impreteri
velmente na quinta-feira, dia 15 do corrente, 
portanto, três dias antes da expiração do pra
zo regimental. 
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Certo da sua compreensão para o exposto, 
subscreve atenciosamente, Mansueto de La~ 
YÇ>r." 

Informo que S. EX ·está fa2;endo um~ _grande 
confusão entre o prazo que tem para dar o parecer 
e o prazo que a Comissão tetn p_ara funcionar. 
O prazo da Corrii~o _termina no di~ 19 do cor
rente e o prazo para o parecer é aquele_ que a 
Comissão determinar, como foi determinada, 
dentro dos termos regimentais. · 

E depois de várias protelações, a ·car'riiSsão_~e-:
signou hoje, que seria o dia fmal. Mas em face 
do oficio que receb~ quero ouvir a manifestaçãó 
dos Srs. Senadores a respeito do assurito. S. EX' 
aqui se compromete a entregar o parecer, impre
terivelmente, na quinta-fe_lra, dia 15 do corrente. 

O SR,. Q~VOPlRE$_- Sr. ~resid~nte, peço 
a palavra para uma questão de ordem. --

0 SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Olavo P.ires. 

O SR. OLA VO PIRES- O prazo para funciona
mento da Comissão vai atê o dia 18 do corrente 
e o Relator está nos pedindo- um prazo até o día 
15. Mas o Sr. Relator,_ c:om a devida vénia, sobre
tudo pelo fato de estar ausente, não pode prejulgar 
a decisão da Comissão:~ 

Admitamos a hipótese de a_ Comissão_ rejeifãi" 
o relatório e V. ~ desígnar novo relator. Que 
prazo terá o novo Relator? · · -

O SR. PRESIDENTE.(João M•n•zes)- T•m 
que ser de imediato. Vinte e quat!ó horas. 

O SR OtAVO PIRES- Quer dizer que o novo 
Relator terá que refazer_ todo o estudo num prazo 
de 24 horas? 

O SR. PRESIDENTE (João_ Menez~s) -Tem 
que ser, para a comissão cumprir o seu deside
ratum. 

Os Srs. sabem que, quando instalamos esta 
Comissão, houve uma descrença geral de que 
não chegariamos ao fim. Esta Comissão era feita 
para, como a maioria das comissões. ficar parada 
no meio do caminho e não chegar ao resultado 
final. Graças à colaboração que tive dos Srs. Sena
dores e da Secretaria da Comissão, chegamos 
ao final. O Sr. Relator tem todos os elementos -
pedidos, foram fornecidos todos, todas as facilida
des. Aqui prestaram depoimentos pessoas, as-_. 
mais variadas, dos órgãos mais diversos, inclusive 
com demonstrações, enfim, tudo que foi possível, 
foi feito dentro da Comissão. Então, não há ne
nhuma razão para essa protelação, a não ser al
gum motivo pessoal do Sr. Relator, que temos 
que respeitar. 

Agora, não é possível S. Ex" fàzer conf\.l_sãõ entre 
o prazo que tem para dar o parecer e o prazo 
que a Comissão tem que fazer vigorar. E como 
esta comissão resolveu que o prazo final seria 
hoje, diante desta exposição que S. Ex' faz, dii:e;-,
do que, impreterivelmente, dia 15 do corrente 
apresentará parecer, eu não sei se será de }?om 
alvitre atendermos, pois esta foi uma Comis.são 
multo debatida e questionada. Todos aqui sabe
mos que não é porque o Relator recebeu todas 
as facilidades - os Senhores são testemunhas 
disso -, todos os elementos possíveis e atê os 
mais difíceis foram cOncedidos a S. EX, mas, em 
termos de opinião pública, penso que esta Comis
são estaria impedindo, amanhã, que o Relator 

desse o seu parecer, a favor ou contra a instalação 
da Ferrovia Norte-Sul. Então, deixo a critério da 
Comissão. Quero ouvir V. ~ para tomar uma 
decisão. A princípio, a minha posição seria -
se ele não tivesse enviado esse ofido - nomear 
outro Relator, porque penso que esta cõmissão 
não--pode chegar ao seu prazo final sem ter um 
parecer a favor ou contra. É esse o nosso inte-
resse, o nosso cuidado e é por isso que estamos 
assim agindo. Mas quero ouvir de V. ~ o que 
acham em face do acontecido e do inesperado 
desse acidente que vem acontecendo indepen
dente da vontade dos Srs. Senadores. 

Tem a palavra quem quer que queira usá-la. 
(Pausa.) 

O SR. AFFONSO CAM;\RGO- Sr. Pr•sid•nte, 
V. Ex" Sabe, atê porque participamoS da últir'Tla 
reunião, que fui um dos que concordaram plena
f!!ei'tte em que se desse mais uma serriãria: .. _ 

. O SR. PRESIDENTE (João Menozes)- V. Ex' 
até propôs! 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Exatamente! 
Porque acho que todos estamos interessados em 
que se chegue logo ao termo dos trabaihos da 
Comissão, Realmente, as preocupações de V. ~ 
S;ào as minhas preocupações. Pelá primeira ·veZ 
_-Pelo ménoS de uma forma escrita -o Relator 
dá uma data, que ele impreterivelmente vem pres
tar o seu depoimento. Então, estamos diante do 
fato consumado: ou acei!amos a data que ele 
esfãbeleceu, ou teremos qu~ tomar outra provi
dência, que não sei se será até mais complicada 
do que designar novO Relator para pegar todos 

-esses metros cúbicos de papel Penso que, no 
fun, será protelar mais ainda. Então, me parece 
que não é o ideal; o ideal seria que, hoje, pudés
semos ouvir o relatório. Mas, diante do fato consu
mado, minha opiniãO é que teni6s que aceitar, 
desde que agora é impreterivelmente dia 15; quin
ta-feira qa semana que vem, viremos aqui para 
ouvir o relatório. Acredíto que, se houver qualquer 
-pr_óblema com relação a essa preocupação levan
tada pelo Senador Leopoldo Peres, se ocorrer de 
_lermos de designar um novo Relator, V. Ex' pede 
majs 15 dias, porqUe a cOmissão não tem um 
-prazofatal. Penso que o iniportante é que se saiba 
que nós estamos caminhando concretamente e 
atfavessãndo tod3s as etapas. Essa etapa do pare
Cer- do RelatoTé lWldamenta1. Não vejo sincera
mente outra opçãO a não ser a de nos subme
termos a esse problema da data do Relator, que 
alega que ainda está necessitando de outros de
poimentos. Ficamos com dificuldade de saber 
se ele predsa ou não de mais prazo. Essa é a 
dificuldade. 

O SR. PRESIDENTE (João Monezes)- Quoro 
informar a V. Ex" que esse prazo já é uma prOrro
gação. O prazo já ia vencendo e pedimos uma 
prorrogação para o Senado, que nos foi dada 
Então, o que desejo ... 

O SR. PÓMPEU DE SOUSA-Sr. Presidente, 
concordo inteiramente com a argumentação do 
Senador Affonso Cani-argo e toda a motivação 

_ d~sse argumento, inclusive a montanha de papéis 
e tudo O mais, õ acompanhamento completo das 
atividades, que dificultaria muito o ttabalho a essa 
altura. Por outro lado, concordo com o a-rgumento 
de V. EX', mesmo --quando V. Ex! diz que esta 
comissão ficou muito obseiVada, muito exami-
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nada, acompanhada e fiscalizada. De forma que, 
se nós, abruptamente, hoje, diante do ofício do 
Relator Qe que impreterivelmente nos trará esse 
relatório dia 15, na quinta-feira, o destituimios, 
pode gerar suspeita realmente de que houve uma 
manobra interna nesse sentido; de que o Relator 
te.ria tãi o_U i:íúi!J _posição,_ que eu não ·sei qual 
é, ~ que estaria sendo destitUídO por esse motivo. 
Quei- dizer, pode ser-mannterJ)i"etâdo. É -I,U'Tl argu
m_ento-que V. Ex" me sti!;iériu. Eu não tinha pen
sado nesse argumento, m~_ -~multo válido, por
que nós devemos estar muito atentos à reper
cussão dos nossos ~tos perante a opinião pública, 
porque homem público precisa prestar contas ao 
públtco. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-' Sr. Presidonre, 
o prazo não tem importância, mais 1 O dias, menos 
10 dias, na verdade,_ não serão 8 dias a mais 
ou a menos que impedirão seja ela informada. 
Está gravada em todas as fitas, em todos os depoi
mentos que foram dados nesta Casa. O que quero 
lamentar ê que V. Ex', Presidente de uma comis· 
são, não saiba que o Senado çla ~epública, que 
aliás sem?fe comete irregularidades. esteja fome
_ceodo passagens para consultores independen
tes:- e não públicos_ para ver se consultou sobre 
o relatório que deverá ser apreseritã..do na nossa 
comissão. Homem de posição firmada, é um cida
dão que não tem por que não dizer o nome; cha
ma-se Benlto Bruno. Não é ftmcionário público. 
é consultor, ganhador de dinheiro dos cofre_s pú
blicos. E o que tem a comissão de V. EX' para 
mandar passagem aérea para ele se deslocar do 
Rio de Janeiro para cá? E_a hospedagem, quem 
vai dar? Que magnanimidade_é essa-da comis
são? Pergunto a V. Ex' 

O SR. PRESIDENT]:: (João M•nozes)- Vou 
responder a V. Ex" Não foi autorizada a Com~ra 
de passagem. , 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas a passa
gem ... 

O SR. PRESIDENTE (JOão M•nezes) - O la
drão entra na sua casa, yocê não dá permissãc 
mas ele entra! Estou sabendo neste momentc 
através de V. Ex<', porque está mais bem-infor 
mado do que a comissão; o secr~ário tambérr 
me informa que não sabia do fato. Vamos proct: 
rar saber a verdade. Proç:uraremos o Presidef'!r, 
do Senado para saber- Quem deli i:l_ PaSSagem 
É o que posso fazer. V. Ex' não atribua à comissã• 
a doação da passagem. Só demos passager;. 
àqueles determinados pela comissão. V. Ex' et;i: 
falando de uma forma, como se a_comíssão tive=; 
se dado a passagem. Os Senadores Pompeu c!. 
Sousa e Affonso Camargo não sabem. NinguGu 
sabe. Só V. Elcl', qUe trouxe, em DOa hora, a: nO!Io:::!--

0 SR. ALEXANDRE COSTA - Sr: -Preside~t, 
só posso atn'buir ao presidente da c:omfssãO~ po1 
que só ele ... 

O SR. PRESIDENTE (João Monozes)- V. E: 
não pode atribuir ao presidente. V. Er pode1 
dizer que é direito do presidente da com!s.-~, 
mas dizer que forneci é um erro. V. Ex• poC 
dizer que o predidente da comissão tem o dire!t• 
mas atribuir ao presidente da c:omissão, não11s::: 
é diferente. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Posso atrib• 
ao presidente da comissão, porque só ele po• 
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autorizar passagens aéreas para que pessoas se 
desloquem de qualquer lugar para vir depor e 
prestar serviços à comissão. Não poderia atribuir 
a outra pessoa. V. Ex• pode dizer: eu não autorizei. 
Eu aceito a palavra de V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (João Me11e~_e_s) -V. Ex' 
está certo _de que quem tem o direito de atnbuir 
é a Coniissão, mas V. ~ está cometendo um 
engano, pois a comissão não deu a passagem, 
e eu não aceito. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - É dever de V. 
Br mandar apurar, cassar a passagem, mandar 
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devolver o dinheiro e não permitir que se hOspede 
aqui, às custas do Senado, quem esta comissão 
não permitiu. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. Ex" 
está certo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Ignorávamos 
totalmente o assunto, com exceção do Senador 
Alexandre Costa, e acho que V. Ex", Sr. Presidente, 
não tem nada com isso, não tem motivo algum 
para se sentir atingido com a observação do Sena
dor Alexandre Costa, porque apenas S. Ex~ atri
buiu, mas atribuiu errado. É o modo do verbo, 
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ele poderia atribuir. É o condicional. Hoje se diz: 
futuro do pretérito, é uma questão de tempo e 
modo de verbo. 

O SR. PRESÍDENTE (João Menezes) -A próxi
ma reunião será no dia 15 às 1 O horas e 30 minu
tos. Espero que os Srs. compareçam para chegar
mos a um resuJtado definitivo. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a rEunião às 11 horas e 14 
minutos.) 
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CONGRESSO NACIONAL 

RELATÓRIO. 

PARECER N' 2, DE 1987-CN 

Da o:MISS1IO :USI'A DE ORÇJ\MI;NIO, sobre o ProjC:!to àe I.e1 

n9 1, de 19117: {CN), que "estJJro. a ~ita e fiJ.:a a ~::., 

pesa da união p.:u:a o e:<m:c:Icio fJ.nancciro de 1998" ,SU!:_ 
~ 01000 - cânara doi;: Deputados. 

Iblator: Deputado FERES 'NADCR 

At.tavés <:la l1enaaqem n9 151, de 1987 (CN), _o_ Sen.'lot' 

Presidenta _da República submete ao exame õo Congresso Na1:Honal o 

Projeto de r.ei n9 1~ de 198'7, qua "ostima a Receita e filCa a Desfl~ 

sa da União para o exe:r:cicio fii'umceiro de 1988", de ilcor~o com o 
disposto nos Jrtigos 65 e 66 da COnstituiçãoYeàer~.---· 

Por llesignação do Senhor Presidente da _Co.rn.issio l·!i~ 

ta de orçamento, cabe-nos relatar o Subanexo 01000 - C~mã_;:a_ dos 

Deputados. 

Em. sua Mensagem, o Senhor Presidente da República i!!, 
forma qu~~: a Proposta em exame_ estã fundamentada nos oiJjetivos e m~ 

tas do Programa de Acão Governamental p~ra 1988 e se aCha'Uhlfica~ 

da, incorporando gastos de natureza fiscal que se.encontravam no 

orçamento ro.onetã:r:io, te!'ldência iniciada em 1986. Dii, lliinda, que 

a P:~:opo.sta foi elaborada te!'ldo como parâmetros o crescimento de 

6,0i do PIB, a taxa de inflação de 60/Citi (deozembl:'o a dezembro), o 

saldo da Balança COmercial de US$10 bilhÕes e um déficit operacio

nal de 2,0i do PIB, respondendo a TJniiio por 1 1 2:7i, ficando o res -

tante à conta das necessidades das empresas estatais, dos Estados 

e l1unic!pios e do SIMPAS. 

A estimativa da I:'CCeit:a geral é de CZ$3.361.2$8.000_.0_0_0,00, 

sendo C2:$3.238.487.000.000,00 pl:'óvenie-ntes do '!,'csou:r:o· Nacionóll ~ 

CZ$122.80l,Ooo.aoo,oo de outxas fontes, de ~ntld~des ~-~dN~nist~! 

ção indireta a de fundações institu!d.lls pelo poder púl:llico; .• · 

O Subanexo 01000 indic"' CZ$10.149.000.000,00 para 

a Câmara dos Deputados ii cont"' ela. recursos do 'I.'esou:r:o Nac'io

nal. 

o~ quadros a saguil:: apresentam os percéontuais de 

participação do$ três Poderes na Proposta Orçamentária; bem 

como data1hamento do Legislativo e desta Casa do congresso. 

Quadro n9 l 

Poder 

Legislativo 

Judiciirio 

Executivo . 
• proDriamente dito 

Orçamento da União - 1988 

Recursos _do Tesouro 

CZ$1 000 00 

Valor \-Participação 

22.602.000 0,.698 

30.422.400 0,939 

1.488.897-.40.3 4S,9?2 

Fonte: Proposta Orçamentâria - 1988 

Qua<!ro n9 2 

6rgãos 

Cãmara dos Deputados 

Senado Federal 

Orçamento da união - 1988 
Recurso~ dq Tesouro 

CZ$1.000 00 

Valor t-Pa:r:ticipação 

1.0.149.000 0,3134 

10.453.000 0,3228 

Tr.ibur.a.l c1e contas da OnJ.ão 2.000.000 0,0617 

_- · -~ - ..: I Legislativo 2"2. 60'2. 000 0,6979 
TOTAIS I união 3.238.487.000 1o~;'oooo 

-Fonte: Proposta Orçamentcl.ria - 1988 

o Poder r.e-giSlat~vo ·parucrpa em o, 7'0% d? _Orçamt:!!!. 

to e à Câma~a <los DOJ?Utados cabe .0,31_% do total dos :r:ecunros. 

o P:t:ogl:'ama di;! 'l':t:ab-.lho la Câma:t:D. dos ncputados,p!. 

ra o excrcicio de 1988, prevê a execucão de 1 projeto e de 4 at~ 

vidadcs, distribuídos eai"2 futu;;õ~~; _.t.çg.i_:Hativa e 11SSi5tCncia e 

P:r:evidência, 

As Despesas COrrentes englobaltl 96,20% dos recu:t: 

sos e as de capital, 3,71\. As primeira~ se:r:ão principalltlente r~ 

aii~adas· ~m p~ssoal e enCa.rSos sociais, "cOm material de consumo 

e se:t:viços de terceiro!j, ficando as __ \iltimas po:t:_ conta de in":escl, 

mentes, sejam em ob:r:as e ins_t:alaçÇies, sejam e:m equipamentos e ~ 

te:r:ial perma~enta. 
Os dispêndios do Legisl,~tivo em geral e os da Câ~ 

ra dos Deputados, em pa:r:ticula:t:, sio pequenos em relação àqueles 

geJ::olis da União, sob:r:etudo se atentarmos pa:t:a o fato de, além de 

legislar, caber ao Pode:r: a tarefa maior de fiscali2:ar os gastos 

públicos e avaliar os reSultados ob_tidos com a sua aplicação. 

Os recursos QJ:"'Il destinados a esta Casa, a exemplo 

dos anos anteriores, serão inl;lufic.ien~es par::a chega:t:mos ao ·final 

de 1988. Créditos ~up_lernentares deverão ser solicitados, sejaltl 

para-permitir a co:r::r:eção de valores das dotações cqnsignadas,se

jam para atender a despesas de ro.o_dernização. 

na· medida em que car.:Linhamo~ para o exerc!cio ple-

no do Pode:t:, hã que dotã-10 de meios··e:ficazeS que aSSe<JU:t."em o 

seu bom desempenho. 

A cãmara doa Deputados, como sabemos, ainda não 

ao eiiC:ont.:r:a bem apareihada para este mister. Não podemos cont.udo 

-c-ont:r:ibuir par-a-o-aumento do dêficit público com gastos desnece.! 

sli:r:ioR. 

WQ· 

Pelo exposto, pelas limitações conctitucionais v± 

gentes c não havendo emenda a examinar, somOs pela aprovação de,! 

te Subancxo na fo:t:ma apresentada. 

Sala da ComissãO ~lista de O:r:çamento, cm 

21 de o_utub..,-o de 1987. 

Presidente 

Relato:r: 
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FAAN_CISCO RO!oLEMBEnG 

J01i.O Cl\LMON 

LEOPOLDO PEnES ---

Nll.BOR JÚNIOR 

RA_CII_I_D Sl\LDll.NliA DERZJ:,- P~cb."llk 
POMPEU OE SOUZA 

EDISON LOBí\0 

HUGO NAPOLEÃO-

ROBERTO CAMPOS 

MAURO BORGE"S 

MEIAA I'ILIJO 

DASO _COIMBRA 

ISRAE!o PnfHEIRO FILHO 

J0.'\<:1 CARLOS BACELM 

W\R.IO LIMA 

MAURO SM!fAIO 

MIL'l'ON BARBOSA 

NILSON GIBSON 

NYDER BARBOSA 

FURTADO LlUTE 

AR'l'ENIR WERNER 

_ CJ;:SJ!Jl.~CALS NE_<rO 

FELIPE MENDES 

ADHEMAR DE. BARROS FILHO 

FERl::'s NADER , J!d,.fu, 
FABIO RAUNHEITTI 

JOSI!: LUIZ DE SA 

GIDEL DANTAS 

GEOVruti <IORGES 

JORGE AIUIAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CARREL BciNEVIDES 

Quadro n9 3 
OXçamento da União - 1988 

Recursos do Tesouro 

Cillllilra dos Deputados 

_ Outubro de J981 

ROBER'rO ROLLEMBERG 

RUBEN FIGUEIR_(! 

VIRGILDASIO DE SENNA 

JoJi.O ALVES 

Exercício Dotação 'iOO~~tõ ~d:l 

1984 56.~37 O,.:t> 

1985 2l3.143 0,26 
SI!:RGIO BRI'l'O 

SIMÃO SESSIM 
1986 1. 726.908 0,27 

JOFRAN FRE_JA~ 1987 2.10l.UOO 0,38 

1988 10.1<Í9.DOO 0,31 JO!i.o MACHI\DO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIAA 

SAULO QUEIRO? 
Faltes: Prq:ostas ~tar~ - 1984/1988 

CODIGO 

01101 .OlOt00l2. Z:H 

01101 .CIO!Olll, 2>0 

Quadro ri9 4 - câmara dos Deputa.:los - Programa de 'I'rabalho 

ESPECIFICAÇÃO 

I>!'!Oct!.S.O ~IC:I:I-t.ATIVO 

A'"'O LE!;!St.•T!vA 

.Lçl~ ~[(;ISL.l'f!VIo _ __ 
.l:n.t~.LJI ,_ .,......._,H~t-_J,o I ,uo-rC!O'<......:El<TO 0.0. c;..t..ooUJ:lA 

DOS OI."'VTADOS 
S-f;S~(S LICi!St...LTl'O.S •aoo 

AOI-Illo!ST1U~ CEQ..LL 

l:lH.lROS. I COI'Is.ERY.L~le CE ICJ' JC-lçOO: ,_,.,JC-lS 
QtS.H.a.E~tCEI'I O CRioV .._!'<lo.c:l O( SfC. .. tU1<Ç.O. Q.I.S. /lOIS.• 

TA~Aç:0[S. I l"él.Oo<OQ.u; loS 0J.O<Oiç0ES ......a!EO<Ul$ O( Tl'l.o.· 
U.Ll<l 
ll:fAJooali"ICT.LÇlO JiC CO .. ..IJftTQ_ .LJIOV!TITO~lCO 1~(0101 •& 
ICIOE'IICIZA.ç.J.o Q..I.S /ICT..L~.L~ES E"' ~Jl.L.t. 1~!0101 •6 

DlVt:..O. l:lTFUtA 

I.Jo<CQT tUÇlo f: '(O<CJ..I'OOS b( , !lor ... o.tCI.I.IJ'll"H'ro 
~l.CI Ct..lU:I.V~.O.~ CQ.O<'Nloltl).t.lS ot l>.o.~O<TO 01!: 

~rtu,lo . .t,.e:tC!. c;o..crs.~rs r ovnas e>rs~>r:us CE· 
COA<HitT[S IX [1-S'>i'l(STI-'<1 [lT[It>oO, .CI['E<l[IITE ~ 

CC>I('nU,TO 11. 51.1.1120. ti(' l9 C€ WJ:t,;o OE lti-40. 

k.UITAÇÔES ~Al'US 

\PIJ~DtS .._....!TioCIO'<AIS 
A'f[I<0€11 AS II<[C[SS!O-lOl~ >-t..L.OIT ... CIOP<A.lS O( S.[AVIOO• 

II[S [COO<V[IClO CC>< ' WC.lOl 
a:ss.lo Ot: JooC.IA:lTAçnn. tUfi!OAOE. uoo-aJ •toco 

.U:USThCIA [ 11'11(VlOI:NC1A 

[~.LOIIQOS 0:::00. ll<ot.TlvOS [ •liCSIOOOISTA'l 
ot.:S.UO.,..u:t • :l.uOSI!.Tl"Ciol. •ICV .. l"-'''lol. A CJ.J[ 'All"' 

..IJS OS I'<AT!V01 l 1.(o.JS Ol!•ll<O(O<TIS. 
II<J.TIVOS IIO<('ICioi.OCS l•lS$-Ool.l •700 

.. 
42.000 

"Falte: P:~:cp0$ta Orçarnentári.a - 1988 

ELEMENTO 

Z7J.ooe 

Z. G 1 J 

'" 
..., 

.o lO'J COO 

48,62 

49,22 

43,57 

47,22 

44,90 

czn. ooo, ao 

CAT.ECON. 

I I:J1 SZ7 

2 .• l J 

:t.ll:J 

•• ·""" .. ,000 

..... ..., ... ..., ... ..., 

lO t•t 000 
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Qu<>.dro n9 5 - Câmara <lO!.; Depu lados Natureza da Despes~ 

Rccurn.on do •rcsouro 

CODIGO 

l.C O .O 

, • 1 < 1),0 
), 1 ••• o 
l, 1, 1_, I 
), 1, I.) 

2. 1. z o 
:.:• ,) o 
l. f. 5, I 
), I,) .z 
•).1 .·11 o 
'··'.'. t l.Z' !:.0 
'.: ).0 
l.Ll. 
1, z s. o 
) .. 2. 5, I 
2.:. s' l 
2.Z.LO 
) ,z, 7. I 
'.z. 7 .z 

ESPECIFICAÇÃO 

DII:Uoi:SAS C:Oii!hi:JITI'I 

O[VISA'I DI OJSTIIO .. ,,.~ .. ~.. 
IOUJ.04 CIVIl. 
troaltaçf!U •4TJtOIIAI3-

.... TlltiAI. ::::0. COto~ 
U'liYIÇO'llo 0« T(IIC( I !!'OS ( (Nc.u!CO'I 

•rWUiii(~tl.çlo P'!. Ultvn;cs ,,u:.o.us 
01,1'-0S :U.AY!Çtl:'i I lii:CI>R!::Ot. 

01V(ItSAS OUII'(t,U C( CI.,IST(IO 
Ou,.t:ut ot r•uelclot ""'"ll~•u. 

n.t.Jit-'[illt:"CIAS ~(lfTf.S 
TIUiMV"[JI[,CIAI. A I•~T11\Jiç61(S ~lVAOoi.S 
~V(to~U SOCIAl\ 

TliiAII1.1(11(11CIU A •h~A:!. 
t""TIYOS 
U.t..ut IO•I'&NII. III 

IWC.Ut::OI 0.& OIYID.I. 1:1Tt:1llf.A 
.J.,I:IOS DI OlVIDA CI:)JITIUTI.Q.r. 
CU'taOI lltCJJtOOS O'i OIYID.l C:OJIInATAOA 

or~u.u te I".A'"tt"r.. 

UCYI'ITII4JI'"OS 
oeAAS I .JIIiiUt.AÇ(IU• 
II;U-III'UC•TOS I loU.Tt:ltiAt. '"'li-loiiiiTI 

IIIY(RSÔI& JIIIAIIC:(I•ItAS 

CZ$1.000,00 

ELEMENTO 

7.30'5 . .00 

'·•"~~•·~ 
·~ . .coo 
:115, ::1'1)7 

I,,':J4.G.OOO 
.ll,OOO 

l.lZl.OOO 
r a. ::reo 
u. l'IXI 

.c:r.ooo 
ol:t.ooo 

710,70'0 
.... 000 
li .1'00 , . ... ,. 

CAT.ECON. 

S.772,SC.O 

7lU'.a'f• 

•. c. o .o 

•· 1 o o' 
.1.,1,1,0 
.1..1,2.0 
•. z ,o .o 
•.:t.ll.'l> AWISic.lo ~ Tlt\li.OS lt( ... ls.IIITATIYOS O:Z ~PrfAI. ..IA 

IIHICRAI.TJAOO 

0.>00 

•• _)00 
A.LO.O 
A,). I ,0 
•• , . I. :1 
•. ) '.o 
• , ) J I 
• ) ll o 
• ) C.. I 

Enrc.!:cio 

1284 

1985 

1986 

1987 

U88 

11!:&11Vllt(IICIAS ()( C.I.'IUt. 
nu~r~VCIItlriCIA, INliiA:::OvtllttUCioiTA.I'I 

tollniiii.JIÇtiU 4 J\,IHOOS 
nAIISJ'IIIIliiC:U:l A IIISriT\.IIÇ'OIEI -.:tl\1'.1.1)4~ 

AUllt.IO'$ , ....... Of::l•[U." C( C:A*IfAI. 
IJIOIITIUÇlO Qll, CIVItu IH(Q .. .., 

IJoC)ATIUÇlO OC OIYIOA C:Jtroifii4T40A 

orç~to a" 'O'ni~o - usa 
:R«<C'IU'IIOa do 'l'oaouro 

a.u.ooo.oo -- • ~daeçital, • 
51.310 00,16 5.226 9,24 

19!11.344 93.52 13.799 6,48 

l.GU,IJ1 96,41 61.!1116 3,59 

2.047.(91 97,43 54.109 2,57 

9,712.565 '*·" 376.435 3,71 . 

PARECER N' 3, DE 1987-CN 
DJ\ COM:t;SS~ MIS!'I\ PB ORÇAMENTO, sobre o Projeto 

d.e Lei n9 l, d.e 1987 (CN), que "E~St.l.ll1a a R,eceJ.~ 

ta e: fb:a • oe~spell!lil. 'Jil Un:Uio par111 o exere!eJ.o 

finanedro de USS" .. Sub1me~o 2000 ~ senado F! 

deral. 

R !: LP. 'I' O RI S•nador i'lASOR JIINl;OR 

Consoante o dbposto nos art.tçoa 65 e 66 da CoJ'IstituiçE.o f2 
.deral, o Senhor l'reaidenh (la R~tp(iblica submeto i apre<;:iaçio C!o Conqres~ 

.C2.000 
•2.000 
10.50<) 

•o '""' :t.cn 
:t. 1.35 

•o Nlleional. o Projeto de Lei n9 l, de 1987 (CN), que estima a Receita. 
e fi:~ta a Cospes"- da União, para o próximo exerci.cio financeiro i ã' conta' 

~• Rc:~eursos de Todas .,., Fontes em C:1;$ 3.361.288.000.000,00 (tris trilllões, 

trt~zentos e sessenta e lUn bilhÕes, 41,1zentos e oitenta e oito milhões de 

cruz11.dosl, dos qu•is cz$ 3.238.487.ooo.ooo,·oo -(três trilhões, dUzentos 
e tr:t.nta e oito bilhões, quatrocentos e oitenta e se-te milhÕes c!e cruz111~ 

dos) X"epresent"'m Recursos ~o Tesouro. Este v~~;lor representa Ulfl irtcrei'l,e!!, 

to nomirut.l de 481,7811 em relaçã.o ao orçamento a-prov.,do para o pr•sente 

c:~xerc!cio. Entretanto se levar111011 em eonsideraçi!o que a despesa P"-1':4 o 
corrente ano foi reestimada em Cz$ 1.522.234.900.000,00 Churi!. tfilhE.o 

quinhentos e vinte e dois bilhÕes, duzentos e trinta e quatro iiiilhões 
noveu::entos mil cruzados) o incremento nominal do orçamento proposto para 

1,988 serS: de ll2,75t. 

De acordo éom a Mon.sli9'em Pre~sideÍ'lcial 'o presente orçame~ntõ 

foi elabor.,do admitindo-De uma tax11. de infl.,çio de 60,0\ (dez/dez}, wn 
creseinumt_o de G ,0\ do Produto Interno Bruto (P:t:B), um saldo na Balanç~~; 

Comercial ee US$ 10,000,000,000.00 {de_z bilhões de dólares) e um o;!lêficiF 
{conceito operacional) de 2,0\ do P:t;B. Em outras palavX"as; o PIB c:~stima~ 

do pai:a 1988 é de Cz$ 21.000.000.000.000,00 {vinte e um tx-ilhões de cx-u
:;adoc) e o f!!êficit pre~visto ser.!i d~t C:r;$ 420.000.000.000,0-0 (qUatrocentos 

e vinte bilhÕeB de cruZ.,doll). ou •e:ja, o t!léficit previsto é de 40,18 

vezeB mt~iox- que o orçamento estima<l:o pax-1:1 1988 pax-a o Senado Federal,. 

....al:tifu- disso o conceito _de déficit operacional é aquele déficit que 

conr..tdera a inflaçSo zero. 

Fomos (!esignados pelo Senhor Presidentft da Comissão Mi!· 
ta de Ox-çamento, n~:~ fol:lllll reqiment.,l, para relatar a p~:~rte relativa 

ao S<:mado Federal, que na presente prcpost.,, esti assegurado _com r!: 

cursos da orf!!em da C:r;$~10.453.00Cl.OOO,OO (dez bilhÕell, quor~trocento8o 
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cinquenta e três milhÕes de cru2:adosJ • Co1statamos, então,um l!IYmento 

nOltlinal de 43!l,8U. em relação ao que foi proposto para o corrente 

exercicio, se levarmos em consider~çiio o que foi proposto no orçanle!!_ 

to para 1987 mais os créditos jd concedidos ao SEln,a9q Federa~, jlf;.~
julho do corrente, perfazendo o total .;!e Cz$-3,274.546.000,00- ( três 

b:tlhões, duzentos e setent11 e quatro milhõe.s 1 guinhentos e o:ao.:Jarenta_e

seis mil cruzados) o in~remento contido n~ proposta p11ra 1988 cai P.! 
ra 219,22%. Como ainda falta meio exercic:l;o financeiro a cqmprir, n,2. 

vos crédi._tos ain<9.a se farão necessários, devendo este percentual ser 

:menor ainda. 

o quadro a seguir nos mostra a evolução do orçamento&> 

Senado Federal COltl relaçiio ao total da União. 

Recursos do 'l'esouro 

Ol:Çill!lento tl'ni,S.o (1) Sena.;!o l'ede:~:al 2/1 '" 
19_84 21.586.600 49.133, 0,22 

1985 82.316_.;300 187.679 0,22' 

1986 438.616 ._soo 1.343.237 0,30 

1987 556.653.000 1.936,309 ,0,34 

1988 3.238.487.000 10,453.000 ... 0,32_ 

Notamos gue a pArticipação do referio:lo õrgão vinha 

c:~:eacenao, pouco a pouco, quando para o prõximo exercício ~le sofre 
llltl reeuo de~ pontos ·perCentuais, apesar de sua importãncia CZida 

vez mAior no cenário nacional, o que equivale a Cz$-653.312.500T_Q_Q 

{sei~Scentos e cinquenta e três milhões, trezentos e doze mil e qui

nhentos cruzados} • 

Os reo::;ursos acima OrçadoS estão dia:tr!b~idos como se 
segue pelas seguintes funções programáticas 1 incluimlo-sc também 

valores do presen~e exerc:i:eio para compo.r<:~,ção. 

(*} Função 1981 ,,, 1988 '" 
Legislativa 1.805. 709 93,25 9,191,315 87,92 

HAbitação e Urbanismo .s.ooo _0,27- 3_l._. 4qo o·,:r2 

Allsistência e Previdência 125.600 6 ,4S 1.230,285_ 11,76 

TOTÀJ;. 1,936,309 100 ,oo 10.453.000 100,00 

,., cz$ l.ooo,oo 

o m.!lior aperte continua na função Legislativa (S7 ;92%) 
demonstrando estarem as dotações do Seli.ado Federal Consoâ-nfe---- -·-cOll'l 
seus objetos básicos, Houve um incremento significativo na fuilÇão 

Assistência e PrevidGncia Cl isto !le deve ao fato de ter aumentado o 

número de !nativos e pensionistas, 

Dos recursos do 'l'esouro previstos para o Senaao Fede -

ral, no prõximo Ano, as Despesas Cor:~:enteS representam 91,79%, Cz$. 

9,595,137,000,00 {nove bilhÕes, quinhentos e noventa e einco milhões, 
cento e trinta e sete mil cru:~:ad.o!S) sendo que destas, 72,88t. desti -

nron-se ao p;!Íga.mento de pessoal - Cz$ 6, 992,900,000, O O (seis bilhÕes, 

novecentos e noventa e dois milhÕes, novecentos: mil cruzados) e iSto 

deve-se ZI.O fato dA Ativida,de fim do __ órsão reguerer srande utilizl!iÇão 
de recursos humanos; 12 1 95% do Total das Despesas Correntes, cu seja 

Cz$ l, 242,550,000 ,o.o (huii\ bTlhão-, àUzé!itoS -e _qUaren-ta e dois mJ.)._hões, 

quinhento:~; ~ cinquenta mil cruzadosl são ·para transferências a - pe':. 

sca,s, rio caso inat:tvos, pagamento de salErio-fa.milia, etc. .Restando 
Cz:F 1.359,687,000,00 (hum bilhão~ trezento~ a cinquenta Cl nove m!,-

lhÕes, sei:!lcentcs e oiti!!!Jlta e sete mil eruza<:l.osr para fazer face ao 

pa,gamcnto de ~:~a.teriAl de consumo, pagamento de terceiros e encargos, 

etc, :Pa.ra _a_s __ D_e_spesAs de: CZipib.l estlo estimados Ci:F 857,863.000,00 

(oitocent.os__e _cinquentA e setGZ milhões, oitocentos e sesscmta e 

três mil cruzli.aos) sendo que c:ieste valor 94,35'1;, Cz$ 8Ó9.362.000,CO 

(oitocentos e nove milhÕes, trezentos e sessenta e dois mil cruzados) 

sa? par~~; ;tnvestimentos. 

Esta an.!ilis'e à luz <:l.a natureza da despesa volta a de

mostrAr O.qulil já afirniamos Anteriormente, ou seja, o órgão requer 

maior utilização -de recursos humanos que de m.!!quinas e equipamentos, 

-O Senaao Federal compõe-se ae três unidades o-rçament§. 

rias cujas <lotações .!lO lonS"O_dos Cltimos anos estão no quadro abai

xo: 

Cz$ 1,000.00 

1984 1985 19!16 1967 1988 

Senado Feo:leral 37.866 132.900 832,519 1,334.700 7,244,129 

Centro Grãfieo 5,693-- _27. 7.82 303.694 365,600 l~S76. 788 

PRODASEN 5.574 26.997 207;023 236.009 1~332.083 

TO 'l' A L 49.1J3' 187,679: 1.343.309 1 '936'-.j09 10.453,000 

io Senado Fêderal, ·p;:.;;~iamente dito, -estãO ãssegu:t:'ados 

69.~0t do t':~ZI.~ ~?s _rec::w;s::_.s,. <:A!?~~':: ao Centro Gr.§:f~co p 1 9511 do 
valor global e ao Cent.:t:o deli Informática a Processam.<i!nto. dQ Dados 

'P'Ito'DÃ"sE:N-" 12,7-4%. 

O :Programa de Trabalho da unidade orçZ~mentãria _ Senado 

Federal se:~:& o seguinte 1 

l - Ação Le-gisla.tiva -com dotações da ordelll de- c"z$ 

S.O.l5,943.000,00 (cint:o bilhões, quinze milhões, noveec!!_ 

·'--;toJJ .e .qua:~:ent.a e_ _três mil C:t:'Uzadosl os quais deverão a!_ 

sequrAr- Zl. manutenção e o funcionamento· ·do- Senado Federal 

_-(! do Congresso Nacional no cumprimento "de suas atribui -

ções previ~tas na Co~tituição e nas Leis Complementares. 

2 ~A&ninistração Geral- o;:m dotação de Cz$ 504,6_8_6..000,00 ( qui 
nhentos e quatro milhÕes,_~ei.scen~_':~~~ta e sei:o mil eruzados) 

distribuídos nos seguintes projetes e tt.tividades: 

2,1 - Reaparelharnento ao senado Federal - co.m Cz$ 
-1.S..204.J)QQ,_O_O_ (.setentA e oito milhões, duzentoS e 

qootro mil cruzac:losl para a a..,."'U::..siçâo ae 30 w!Cllloa, 2 m5:J:!.. 
las telerônieos, ~tos eletrônioos, mSveis a utensí -
lios para gab!iictcs e nDradias fu:K:ionais_--

~.-.~o -:- ----~---~ ,-2 ,. Serviços postais e de telecomunicaçõe~~: com Cz$ , .. 
147,355.000 100 (eénto e quarenta e set:e r.dUIÕes, trezentos 

e cinqJenta e cin~ _mil __ cruzadosl . 

2.3- Reparos c conservação de edificaçõ<:~i-púb1icas e de 

outros _ber:s pA~':'imen~a~s com Cz$ 279---l:_27.000,00 
(duzentos: e setenta e nove milhÕes, cento e vinte-

e sete mil cruzados] destinado$ a melhoria 
instalações físicAs do Senado Federal, desta fo!, 

ma proporcionanao melhores coruHçõe-s · ambientais 
ae trabAlho, 

3- Edificações PÜblicas com a dota_ção de Cz$ 310,000,00_0,00 

(t:c.e:;:o·entos_ e dez milhÕ~s de _cruzados} destinada a cons -

truçii::o da primeir~ etapa do anexo n:r do Senado Federal. 

- Assistência Financ-eira çom apertes da orõem de Cz$,, ••• , 

52,499,000,00 (cinquenta e doi:~ milhOes, qua-trocentos e 

noventa e nove mil cruzados} tendo como objetivo ZI.UXili

ar entidades de carãter não lucrativo. Está previsto b~ 

neficiar as entidades: IPC, ASSEP 1 Cooperativa do Co!.
gressc, J:lube do Congresso, Grupo BrAsileiro dll. união :':.!!; 

terparlarnentar, Grupo Brasileiro de Ass. Interparlamen -

tar de 'l'tlrismo, G:t:'Upo B:~:asi1eiro do Parlamento Ioa.tino-
1\lllericnno, 
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- 'l're.tr.arnento de Recursos Rurnano:s eorn Cz$ 15.Jl6.ooo;oo 
(quinzli'l milhões, trezentos e dezasseis mil cru:~;adosl de!!. 

tin~~;dos ao t.t"ein~~;mento de l.JOO servidores. 

-Assistência mêdica e sanitária com Cz$" 84,000.000 1 00 (o,!. 
tent~~; e quatro milhões de cruzados] que visam assegurar 

a saúae f!sica e mental dos• servi.::toreM e :seus dependen -

tes, Estão previstas 52.000 oon8ultas médicas. 

7- Habitação- com apertes no valer de Cz$ Jl.400.ooo,oo 

(trinta e urn r:1ilh6es e quatrocentos mil cruzados) dire -

cionados ao financiamento de 100 habi taçÕe8 parn servia!:!_ 
res e o pag'antento de parte do convênio Senado/DASP-SUCAD. 

a- Ptevidêneia- com dotaçõe:s ae C:zo$ l,2J0,2-S5.000,00" -(hum 

bilhão, duzentos e trinta milhÕes, duzentoz e oitenta a 
cineo mil cruzados) destinaclos a subsistência pecuniária 

do:s inil.t.tvos e seus dependentes. Serao beneficiados 546 

.tnativos. 

Dos recuraos de=tinaclo:; ao Centro Grifi.co ij4 1 35% são de~ 

tinaõ:os para o pagamento ae pessoal, isto representa Cz$ 

1.583.150.000,00 (hum bilhão, quinhentos e oitenta e três milhÕes, 

cento e cinquenta mil cruzaclos), rcstar.clo 15,65t paras as outras 

despesas como mate.l:'ial de consumo, serviço de terceiros, eontr.ibl.!:!:. 

ção ao FUnao ao CEGRAF, aqui=1çio do material permanente, etc. 

Da <:lotação alocacla pa.l:'a o Centro de Inform.ã.tica e Proce.! 
aamento ele 0\dos Cz$ 1-10.698.000,00 (setecan~.s; oa clez milhÕes, sei!, 
centos e noventa e oito mil cruzaclos), ou seja, 53.35\ destin~ 

ao pagamento de penoal; 14,88111, ç::zo$ 198.240.000,00 (cent:O e r12 
venta a oito milhÕes, duzentos e quarent..a. mil eruzadoaJ são p11.ra 

aqui~>ição CIG equipamentos e material permanente, e os rostantes 
31,77'i atenderão dgspe~;as como serviço de tero.eiros, aquisição ae 

material de oonswuo, ob.l:'as e inst..alaçõe:o, ate. 

Analisemos o quadro Waixo: Cz$ 1.000,00 

aoo -~t:o prq:osto (1) - desp::sa :realiz&dll (2) (2/l)' 

1984 4.9.123 136.721 -178,32 

1985 187.675 ~776.498 313,75 

1986 1.343 • .237 1.828.789 36, 15" 

l9S7 1.936.309 3.274.546~~ 69, ll 

(l) Lei Orçamantir.i.a 

(2) - Balanço Geral da União 

- 1986 foi um ano atipio;~ onde teclas as despes~~;s estavam con

g'eladas, inclusive os vencimentos dos servidores, mesmo 

si.m, ti.vemos um acréscimo de J6,15'il sobra o orç~~mento. 
Lel. + crêditos atê julho ae l~illl7. 

Pelo desempenho financeiro elos Últimos anos e levando-se 

em ocnaiali!raçãc a inflação estimada para o prôximo ano, tudo nos 

indica que o Senado Feõ:eral procisarã. lançar mão ae Cl:i:iditell supl~ 

mentares para poder cheqar ao final ae 1988. Isto óever.!i. acontecer 

apesar ela O.l:'ientação normativa aa SEPLAM no sentido de que a p~ 

po~:~ta da Lei ae Meios expresse as reais: necessidades: orçament:i:c-:lm 

da União. 

Devido a neccssiaadc clllil maior transparência da peça orç~ 

mentãria, aparece pela pdrneira ve:~: a prÓ'õlralflação dos Fuodos da 

Administração ·Fecleral na proposta d.a Lei de Meios. Entre eles e.!! 

centram-se os três furuios a carqo do érgão por nés relatndo, com 

as seguintes dot11çÕea: 

F\lndo Especial eh Senad.:l l"Weral -----

E'uneh eh cent.xo Grãfiro do Senado Federal 900 

!'und:l d:l Cent.xo de Infotmátiea a Pro=s.! 
400 

TOl'lú. cem.. --- 1.300 . 

45.000 

19.600 

10,000 

74.600 

Cr:$ l. 000,00 

TOrAL 

45.000 

20.500 

10.400 

75,900 

C_om .ralação f; .t"ec:cita o Fundo Especial do Senado Fe

deral tem. seu maior aperte proveniente a-=s 'l':c-ansferânciaa COr'i'én

tes e das Transferências óe capital que somam cz;r. Jl.OO.O~ooo,oo 

(trinta e um milhÕes de cruzaaos) ou sejam, 68,98% do total. ·o l"Uil, 
do do Centro Gráfico eo Senaclo Fedciral conta com Cz$ 18.000.000,00 

(dezoito milllões de cruzaacsj advindo.~! da .receita da 

editorial e qráfi.ca, que sio 87,80i< de seus .l:'ecursos, e 96,l5i; da 

.recoita elo Funao ao _centro .Se Informãtica e Processamento de o·ados 

clo Senaclo Fede:c-al - P:RODASEN advêm a'll prestação de serviços de_ Prs!: 

cessamento ·ae daclos, perfazendo C:~:$ 10.000.000,00 {de:~; milhÕes de 

cruzados). 

'"" 
O Programa de Trabalho destes fundos está assim constitu.f 

Fundo EsE'ecial ao Senado Federal: 
Processo Leg'ialativo - com Cz$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco 

milhÕes de cruz-adOI!I), os quais destinam-se em caráter comp!~ 

tar l
1

ao Programa de Assistência Social e outras J:"eali:zoaç~es que 

ve~am a contribuir .,ara o integrlll Cl.lrnprimento da Funçao L.= 
<;islt\tiva. 

- Fundo ao Centl:O Grifico do Senaao Pederal: 

Indüst:da- o:orn apCJ;tes. de Cz$ 20.500.000,00 {vinte I(lilhÕes e 

quinhentos mil cruzl'lô:os), que deve.l:'ã.o prove:c- meios para execu

ção ·de sii!:rviços grãfieor~ a órgãos públ:t.cos, proporcionando pO.!: 

tanto wua arrecadação complementar de recursos para a .manuten

ção do. Centro Gl:!ifi.co do SenO!Ido Fede.t"al - CEGRAF. 

Fundo ao PRO DAS EN: 

A<3ministr&ção- COI:! aotaçio de Cz$ 10.400.000,00 _{dez ll'lilhóes 

e quatrocentos mil cruzados) dest:lnados ii cent.ralizaç;;o de re

cursos e ao financiamento das atividades ao PRODASEN. 

Analisanao o orramento dos funaos 4 luz da.natureza da 
des_pes a teremos: 

- Fundo Especial elo Senado Feaeral: 

As despesas correntes absorvem Cz$ 9.800.000,00 (nove milhões 

e oitocentos mil cru:~:ados), sendO que Jl,63l deste valol: ae!! 

tinam-se a materi~~;l de consumo e 66,33\ a serviços de .i:.~cei.:. 

roa e encarqos. As despesail de capi.tal contam com dotação no 

valor de ;z$ 35.200.000~0º .(trinta. e~"" cinCo milhões e dUzentos 

mil c:ruzaaos), das quais 78,62t aeverão ser aplicados em ®ras 
e instal.il.çÕes, 21,07t na aquis.iç~o de equipamentos e ·material 
permanente e 8,81~ em contribuições a fundos. 

-- Fundo do r.EGRAF: 

As despesas correntes disporão de Cz$ 10.450.000,00 (clez mi

lhões, qu!l.trocentoB e cinquenta mil Cl:U:z>ado=l pal:a o prõxino 

exerc!cio, oabencio 49, 76t à agu~siçio ae· material- dg coli.aunio, 
e 48,80' <><> E' .. g.arnento de :oerv:!-<ros de têz:cci.ro5 a:. 01ncargos. AS 

cl.espesas de capital dispõem de _cz$ 10.050.000,00 (o;taz milhÕes 

e cinquenta mil cru:~;ados), sen,do 9?,509;· daate vslor alocad:J ~ 

ra comp.l:'a de equipamen~os e material permanente. 

:- Fundo do PRODASEN: 

'l'ocla a vo:~:ba alocada deverS. ser utilizada na compra de equip.! 
me~t0s õ:i-iuate:rial permanentEi, isto é, CZ$ 10.400.000,00 {Qez 

milhÕes e quatrocentos mil Cl:uzaaos). 

Pelas anilises acima, notalflos que os programas de 

trabalho apresentados sã.o sucintos e genéricos, sendo a despes~ 

lliU pouoc m.ais: cletalhada quando ap:c-asentada pela sua natureza. Po::: 

um laõo isto é bom, pois torna os orçamento::~ óos .fun&:ls suf:l.cl.~ 

te maleãveis, proporcionando a seus gestores :c-apidez e .flexibili

Qade em sua execução, por out:r::o õ ruim, pois enquanto o Cõri9"ress0 

não aispuser ae .reais meios legais e fl.sicos para .fisca~izar • 
CO[ttrolar a aplicação clest:.ea .recursos, pod.e;r:emos sempre clar ma!: 

'lens a perigo~>as distorçõe&. 

Nenhuma emencla foi apresentada ao Subanexo em exlllfte. A.!. 
sim, con-:;io:J:erando os impecllios constitucionais que nos impedem. de 

011lterar a presente proposta, mesmo reconhecendo a eseasset 
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J:;'CCUl:!IOS llÍ 1lloc.:.clo:;, f:Om05: pcln Ôpr~vaÇâo -do I'-toj-i,l\ri âU Lei Ol'Ç!!_ 

lhCl.n~úril• p;;~l:'a o OX1:r.cicio f.lr,i'ln<.'<:<iro ;ar: lg3n. nu pnrl'c rcl.~t.ivn __ aq 

Scno.c:lo l"~clr.r.uJ., como cmc.:tminhmlo pcld Senhor I'1'csi<l~n\:ll diJ HcpiílJl!_ 

c>::.. 

51\.lh M OOJ'ol!SSfo M[S1'A rx;: On:;:J\l'EN'.EO, EN 2l ri: OUTUBRO r:t: l!l87, 

nance.Lro de 1.988", Subanexo 03.000 - ·Tribunal 

de Contas da União. 

Relator: Oaputsdo FURTADO "LEITE 

FRANCISCO ROLLEMBERG- ;r - Rel.atÓJ:io 

JCIKO CAL."lON 

LEOt'OLOO PERES 

.NABOR JÚNIOR , t.,t..ftst_ 
RACHID Sli.I,_Dl\NHA oERZ_I. P,w;..l.t'ltk 
EDISON LOBJí:O 

HUGO NAPOioE1i:0 

ROBERTO CAMPOS 

MAURO BORGES 

MEIRA FILHO 

OASO COIMBR.t'l. 

ISRAEL PINHEIRO FILHO 

JOKo CA:RLOS "BACELAR 

~IO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSON 

NYOER BARBOSA 

· ROBERTO ROLLEMBERG 

VIRGILDÁSIO DE SENNA 

JOXo ALVES 

S:eRGIO BRITO 

SIMJ'i.O SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JoKo MACllliDO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

SAULO QUEIROZ 

FURTADO IoEITE 

ARTENIR WERNER 

CESAR CALS NETO 

FELIPE MENDES 

ADElEMAR OE BARROS FILHO 

FERES NADER 

FABIO RAUNliEI'l:TI 

.JOS2 LUIZ DE SÁ 

GIDEL CANTAS 

GEOVANI BORGES 

ARNALDO PIUETO 

JORGE ARBAGE 

JOAQU:IM BEVILACQUA 

CARREL BENEVlOES 

PARECER N' 4, DE 1987-CN 

\ 

i 
I 
I 

\ 
Da comissão Mista de Orçamepto, sobre 'o Proj~ 

to n9 l, do 1:187 (CN), que "estima a ReCnita. 

e fixa a Despesa da União para o exercicio f,! 
\ 

\ 

Oe acordo com o que estabele_ce o Art. 65 e 66 

da Conatituiçlio Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da ~ 

pública encaminhou ã apreciacão do _Congresso Nacional o Projeto 

__ de Lei n9 l, de 1987 (CN), que estima a Receita e fixa a Despesa 

da UM,ão para o exercicio financeiro de_1981_~ ~trav<és da Mensagem 

p_Q l.Sl, de 1987 (CN) e 286/87, na origem. 

Por dcs_ignação do Senhor Preiddente da Comi!; 

- são Mista de Orçamento, coube-nos a honra de relatar o Suba.nexo 

- 03.000, :rcfercn_tg ao_ Tribunal de Contas ela União. 

O Projeto de Lei de Meioli ora em exame, foi 

elaborado, "dmitindo-se para o ano de 1988 os seguintes parãme'" 

tJ:os: taxa de inflação de 60~ih (der/dez), ci9sciment:O de 6,0'l do 

Produto Intarno Bruto, saldo na Balança eom:e~cia; de; !JS$ 10,0 b!_ 

lhÕes, e um d.ificit (no -conceito operacional dGI necessidade de fi 

nanciamento l!~;~uido) de 2,0% do PIB, na rorma como prevê o E>lan;; 

· de Controle Macroeco-n&nico. 

.A- Pro_j;)os't.a deu- ainda contiilUidade ao ProceSso 

de reordenamento da10 finanças públicas com a incorporação dos Fu;l! 
dos da AdministraçãO Federal e o Orçamento das Operações Oficiais 

de Crédito, atrelando, 4l>Sim., contas anteriormente financiadas ccm 

recursos _do nat_ure:o:a_ monet.iri~·· T~l d.~sposição <:Ontl'ibuir.i sobr_! 

-lllaneira na compatibilização das diversas fontes de recursos, to:5. _ 

nando-as mais transparentes. 

In~ciafiva tnmbãm de grande relevo, que: fac! 

litarã os trabalhos dt! auditoria finanC(!ira e orçmuentli.ria das 

cont~· do P-residente da Rc:pÜblica - -~:ti:--i.bu-iclio proct"pua do Trib.!:!_ 

nal de Contas da- União - consiste na implcmcnt.!lçiio do sistema de 

acompanhamento íisico-,financeiro da eXCC'Ução do orçamento, que 
permitirá maiol:' capacidade gerencial do Poder Executivo junto __ as 

unidades gest.oras no impedimento aos desvios que eventu11.lmente se 

apresentem duJ:ante a realização dos projetes e atividades a elas 

desenvolvidas. 

O volume global de J:ecursos a .;ex- aplicado_ em 

1988 corresponde a cifra de Cz$ 3.361.288" milhõeS, sondo Cz$ 

3.238.487 milhões ox-iundos do Tesouro e Cz$ 122.801 m.ilh.õas de 

ouuas fontes. 

Ao 'l'r!bUnãl de Contas· da llnia ... , par~a que nos 

cabe relatar, estão orçal:!os em Cz$ 2.000 milhões, correspondendo 

a 0,06% do Orçamento <!la União e 8,85'5 da dotação global d~~:.sti1~ada 

aO Poder Leg-islativo, que importa em Cz$ 22.60.2 milhões. 

No ensejo, apresentamos o Px-ograma dG: Trab,!_ 

lho, que ãetallla as necessidades do 'l'J:ibunal com os respectivos 

valores a serem realizados. 
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PROGRAMA DE TRABALHO 
03000 -TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CODIGO 

03101,01020022.2'26 

03101,010Z02U!.Oia 

03101.010202'•2.0115 

0)101 ,OIDUITZ .00'1 

ESPECIFICAÇÃO 

LllõiSLATlVA 

'ISCALilAcJ,O FlkAliiCt:IRA E OI:IÇIUE"N'TARIA EXTERJ(A 

COkntCLI llTEAiriiQ 

f JSC"'L IU!;lO t: CONTROLE 0A AARECAOA~IC E APL ICAÇlo OOS 
III'Et::I..RSOS !'\AI L ICOS 

ASStCUA&R O t:J.C>RECC E A PRC810A0E lU APLTCA.t.lo 
DOS JtECUII'SOS PUOLICOS. 0 .. J.Il.GAI'Eiro'TO OAS CONTA$ OOS 
ACI-IINI'5TRAOOQ[5 [ R[SI>ON:U.V[IS POtl .E,_.S E V/loLOI'lES 
DA UNilO E O& I.[CJ,I.]OA.OE OA.'S COHC:ESs0E5 DE APOSE ... 
TADOQ.US; R:EFOAI<Yt.S E PEt:~s0Es. 
T~OA[ ~RESTA!;lO Di: CONTAS I..UL(;..I."'E'ITOJ •1.1f5.00: 
AI'>OUNT,, REFOCtM.4S [ PENs0[S ICONCES.s.OUJ •30.000; 

AOJoll N lSTR&!;lo tõlltAL 

8UVI~S I'OSTAIS E Of T[LECOM.Jt(!CI.ç0t:S 
ASSUUIU,JI A C004JN1CA.ÇIO E O "LUlO C€ JNI"OQtoU.ç0ES 

DC ~TE AS PEC1s0ES, li~ TOOO OS NIV.EJS. 

lli'OR*11CA 

MlNJTENÇlo DO SI!A'IIÇO DE ~Cl1.UJCNTO ()[ DAOOS 
~II'OIIt:lONAil AtiS Dl'll:l[Jro'T(S SETOAES DO OA~O •t· 

CORSO ~U'TACION ... L, CAPAI DE APOUI:l I'IUI...;Jf'Tl OS 
'TJIAIIA\.HOS Df. ilNAL IS[, PQOC[~SilM!:IHO. ACOfoel',o\I'I!'U,...:JfTO 
I AVALIACAO OA:l ACO!!. NECESSoiJitAS A VIAIIlLUAC40 
DAS A'TIVJDAC(S I' I~ DO U:TOQ, 

'nl:l llliUCI(TO Dt: IIIE~SOS ......... NOS 

CAPACI'TAÇIO O( REOJJISOS ~NOS 
.-AOfoiD\IIA Ol l'oct""" IN'TECRAOA A CUAL I' ICAÇIO Df.: 

•lSSOAL I~ TOOO$ OS NtVEIS OE"ORAtJJAÇIO E &tRVI'ÇO$ 
O[ 111)00 QUE Sl OIU:Nt-!.l MIELHOR[S COioiOtr;OE! OE: nu• 
I ALHO [ MA IS AL 'TOS 1 NOTC:l S DE PROOJT I V IDA. OE: . 
Sl.VIDORIS 'TliiEINAtlOS IPEaSOAl •&00, 

PROJETOS ATIVIDADES 

1.:3151.001 

11 • ii2'U 

70.000 

l.IU 

Qwfa-fclnl 28 7 

TOTAL 

'.315.1,001 

... .,. 

.t.ISISTIEiriCIA KOICA l I.ANJ'T,UIU 1t..ao• 

PROGRAMA DE TRABALHO 
03000 - TR!IIUNAL OE CONTAS DA UNIÃO . 
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CODIGO 

03t01.otn3161 .o'to 

ESPECIFICAÇÃO 

ASSISTIJI'C:tA loCOICA E OOOJI'TOLOCICA .. 'UI:lVIOOIUS 
.. Ss.[Q.JI:IAR A _S.Ioi.IOI 'ISIC,o\ ( I<I<C7AI. 003,_ _ __:1[_1:1\I[QOil(S 

I :~U:US Of:l'lltOii:NTtS, li:Jol C-lol'l.lo.TlR O)toOPLEI"II:IoTA.I!, 
COJf~LTAS !Pf.S:OA) •ti.OOO: 

HAIIt'TJ.çlo 

HAIIJT.Io.Ç(I[S ~ANAS 

UIHOAOES ~o<A8!'T.I.C:IC'-IA!S 

ATlltOER AS I'I:ECUSIOA0€:1. ~o< .... ITAC!OIUIS OOS stttVI• 
CIO'IES ATJ:UV[S Oi COI'CSn:tvÇlo O[ AP.I.ATI.MEIHOS (,_. 91U• 
SU.IA. 
COI'I:S'TltUÇIO 0 .. APAAT.I.OoW;IfTOS (Uit!OACE 60o.Q) •lO: 

~SSIST(NC:IA E PREVIOENC:IA 

HU!VI Ol:NC: IA 

PREVIOli'IIC:IA SOCIAl.'& II'IIA'TIIIOS E PENS!Otrt!STU 

I:NCA.RCOS co..t II'IIATIVOS E ,_ENSIONISTAS 
ASS!CUAAA A SUOSUTttrtC:l.l, P[Cl..INI,ARI.I. A QUE ~AlEM 

J.JS OS I~A'TIVOS .1: SEUS OI!:""ENO€NTES. 
lNA'TIVOS IIIIE .... EFICIAOO'S (PI:SSOA] •!120: 

TOTAt. 

PROJETOS ATIVIDADES 

I!I.I.Oa 

... 0156 I, V'9'!1 .til_. 

·TOTAL 

... 0&6 

!l3~.:u.o 

:l:::l!l.:t60 

5'l!l.:t&Q 

2.000-.000 
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Nele observlll!lolõ qUe o l!'laior apor te de recursol'l 

destina-se à mais importante atividade do 'l'.C.t:l. - controle exte~

no - reprel'lentando 68,5\ do total alocado~ e que consiste na fi! 

calização financeira e exlll!le das contar; deli administradoreS e re! 

pons.iveia por bens e valores da União,- bem como da legali<:l.ade das 

c_oncer;sões de aposentli.dol:'ilu>, reforma& e pensões. 

Quanto 'iis ClltÕgoriaa eeonB111icas:, 

mos, a seguil:', o quadl:'O eom-a Nature::a da Despesa. 

N,\TU~EZA DA DES?:::St\ 
:1300'0 - TRJBUN,...'\L DE 'C:Or-ITAS DA Uf,!!ÃO --
03~J'1 - "r'{ll!3U:'-L{.L DE... .::or~Tt1.S :J;;, UJ\1JJ3.0 

CGD!GO 

J,O.O .O 

- ~PECii=JCAÇÃO 

C::::~!.:.-\"'- 05: OJ!IT:E:lO 
PE~:5-0AL 

PE:I:WAI. C:JVJI. 
O!l-'l L;:;.,~ç:i[::; P~~"Al!: 

i>"....':_'.ElliHO:O QN~ 
::.t~VJÇO$ C"E TE~Ctii'IO!i ~ ~I>C~;:;j'l' 

:?!:l-"..Jh!;llA~.lO 0.! :!..1;-'l'll;:Jl P-'j::;~.:I_~ 
CUU::Ol :..Z>~V:çe:~ 1: E~!i 

::nv<:::::.:.:. Ct:!-1'~~ ~ CJ:.HJõ 
C:::;~;::;..o.:, C! .Z-:<.._ER~IC!C:J ..>.lffi;:lf(;.~::;j'' 

;-;::.'i.1<:..<!:tt!:NCJA:> c:A.:tt>OrE:~: -
T::l-,\l.<:J~!l:~Z~CJl:l MJ l::lH::I'IJCQ . - . 

3,1 .0.0 
::1.1.1.0' 
3. l ,1 .1 
3.1.1.3 
:.'!. l...:! .o 
J, I, J .O 
::. :. ::~. 1 
::t,. i·.-::r:<! 
::. ~-~-" 
:L L :;I.<! 
::1 • .2,0.0 
:: . .2.4,0 
J.::. 4. :z 
::l.: .:::.o 
::.:L~.! 
:l.::!.!l. ::7 
-. 2. 'O .<;j. 

.:C.~.'!l.O 

:>.:!, !l.Z 

n:.u.::.•:c:::~l'oC.t:.s A onc.:.ru:.::--::t::l twr:::::::-:A::!0~1.:·1-:. 

.c.o.o.o 

- m.o..N:JF'tl:i'O:C!II:>:. P:O::.:.OA~ 

JN,\tl\10'! - -~--- ----~-~ 
:...>.I.JJl!O·~AI<lll.lA ~· ==--~ 
O,J7_>1Al 'r::tA'<":-I(Il!'IC!f,:J .0._.{',!~:0.":> 

OJV~'I:J.i.l 'NIMI~~(AE ... Cl,l.l CÕ-'i'JU....t0 
t>t:.Pt:.A':- C! DE'IC'fClól ::0.'i.;'f?:<-io::t,f1 

IPNr~'r f~O::::><lC~ 
IOVIPAM;I:><lCl t ....._'rt<IIA~ •fll;l-t.\'<('<':1. 

!tcll(ll~n ~ I><AI<" I "lA-:! 

.: • t .o.o 

... 1.:<:'.0 
4,2 o.o 
ot,2. ~-0 AOUllt~;l;a OE ,ff'I'I.JLOl II(P<1(5i::I.Y.t.l!v0i Ô( CAPITAL ,..;. 

.. ,J .o o 
J, I .O 

4, J, I, 3 

I><T[í.o'IALIIAÕ:J ~=-- -- '"~ 
T'JU><~'UÚ:I<CIAl DI' -c.oPJlAl 

TllAI<HUHI<CJAl JJ(T<Uc;.(,ll!(lllt-"-""!HlAl' 

ÇQHT>'ll!WJC0~l .A 'U"OO' 

De conformidade com C! demonstrativo, consta!:;! 

mos que a rubrica Despesas Correntes reccbcl:'á l:'elcvanto monta Oe 

recul:'sos, na ardem <;1-e C::$ l.935.347.000,00,significando 96,77'1 
dos l:'eCUl:'IIO:J alocadoll, e que, dos 3,23'1 restantes, rerl:'cs:ent<!.clos 

pelas contas de Capital, destina-s:e i aquisi.o:;ão de equipamentos 

e. materiais permanentes, investimentos este& quo rep:L"esentam Inf.! 

ma soma a serem gat~tos na l:'epodo:;il.o Ql expanaão do instl:'Umental n! 
cessál:'io ao desempenho tia ::ua funo:;.!lo~ 

II - Voto do Relator 

Diante do eXposto - pela ausência de emendas 

a pelo impodimento ccns;titucional que veda alterao:;ão cl.a nat,ur<:tza, 

objetivo e montante expl:'esso nas partes ou em todo na proposio:;ão 

apresentada pelo Poder Executivo - manife~:tamo-no:; favoravelmente 

ã aprovao:;ii.o do Projeto n9 1, de 1987, na parte J:'e.fel:'e'nte ao Trlb~ 
nal de contas da União - Subanexo 03.000. 

Sala da Comi .e .são Mista Qe Ol:o:;amento, 

em 21 de outubro de 1987. 

FRANCISCO ROLLEMBERG 

JOliO CALMON 

LEOPOLDO PERES 

NABOR JONIOR 

RACHID .shLOANRA DERZI, f.u..;_rb_~ 
EOISON LOBÃO 

!lOGO NAPOLE1i.C 

ROBERTO CAMPOS 

MAURO BORGES 

MEIRA FILHO 

OASO COIMBRA 

ISRAEL PINHEIRO FILHO 

JOÃO CARLOS EACELAR 

MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MIL'!'<:nrBAiUiOSÀ -

NILSON GIBSON -

N:lDER BARBOSA 

RÕBERTO :ROLLEMBERG 

RUBEN FIGUEIRO 

V.tRGILDJiSIO DE SENNA 

JoJi:O ALVES 

StRGIO BRITO 

S!MKo SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

- JOÃO MACHADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

SAULO QUEIROZ 

FURTADO LEITE } M.Jín 
ARTENIR WERNE~ 

CESAR CALS NETO 

I"ELIPE MENDES 

ADHEMAR DE BAÍI.ROS FILHO 

FERES Nl\.DER 

FABIO Rll.UNliEIT'l'I 

JOsJ! LOIZ DE S/'i. 

GIDEL DAN'l'AS 

GEOVANI BORGES 

_ ~~~DO FRlETb 

· JORGE AlU'IAGE 

~~---'!!J~QOI~___EJ~VI~CQOA 

CARREL BENEVl.DES 

l. 11:!. !:G:i 
1.c::..:-.~ 

:l!i.:1l.E-O 

::::-c-.O'l?
\!.14 

.::~.!l--::.3 
;:'Jct; 
::l~e; 

.:1~1 

"' ~J7~ v:;;._ 
C:J~-~ 

·"" , .. 
l::l.t 

"' 

"" "' 
'" 

.OMJ .. ~ ,{)~~ 

demonstr,! 

1.9J~ • ..t47 

::.~ C''!)) 

'"' "' ,, 

,0!'.6 

,..--
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PARECER N' 5, DE 'lg?7-ÇJ'l ___ .... 

Da COMISS'-o MISTA OE PJ!..ÇA!>JJ;:NT01 sob~e o P~oj~ 
to de Lei nt 1·, de 1987-- tcN).- q;.; =;oe-it[má~ a Ri 

ceita e fixa a Deepe.ru1 da !1nLlio pa•a o exerci 

cio de .1988", - Subanexo -" 04000 - PODER -.JIJDI 

Cib.IO. 

Relator: Deputado NILSON GlBSON 

Atl:."avés da Menugem ng 15_1/87-CN, {0!86/87, _na orige:m}_, 

o Senhor Presidente dB ~ep1Í.blic111, em cumprimento a dil!positivo.-ç_oos_

titucional, su~•-te ia apr_eciaç:lio do Conqrosl!lõ Nacional o P•ojeto d.e 

Lei n~ 1/87-'CN, ·-que i:itima a Receita e fixa a Despesa dB União parB 

o exercl:cio de 1968. 

HistoricBmente, tem-::~e observado, no 11\Undo mOOerno, em 

virtude de condicionamentos econõmicotJ-I!IOCill.ill, que al!l autoridade!~' 

qovernamentais têm procurado elal:lorar I!IUII.S propo$tas orça1nentíirias 

de acordo com .,. 1get~s ~ ~~r~l'!l .,lcançadal!l, te;:.dc:. em vi11ta a l;"ealida

de nacional. Oes:lla fol:'IMI, a p:'esente Propo&ta Ol:'çamento~hia eno::ontq 

-•• fundamental!!a nos objetiyos __ e lllfltlls do Program~ de Ação G<:>~e:rnll-

-ntal pal:'a 1988, respeita<los 011 niveis "'e déficit., invast.imentQ e 

poupança preconizados no Plano do Cont.l:'ole Maeroeconômieo. 

Na forma l:'egimental, coube-noll relat11r, por 'indicação 

.;!lo senhor Presidente da Comii!ISÔ:O_M:!.sta .;ie 0l:'Çamel)'to,·a plil:'te relatiM 

v-. ao PODER JUDICilÍ.RIO que, na pi'e:iJêii.te Propo11tã, -compreenCié 6 Supr!t 

mo TribUnal. Federlll.." o Tribunal Fedii•al de RecUrt~ol!, a Juetiça Mil.i

tal:', .a Justiça Elait.o•al, a Justiça do Trabalho, a Justiç3 Federal 

Cle 11!1 Inst.âneia e a Justiça do Distt'ito Federal 0-dcii Te~ritõriõ8o. • 

As doYçÕel! de_l!ltinllÇI~~- ao Podel:'_ -.;ri,l.,j.ciári_9, ~p:resen 

tazn a seguinte "'i:~t.•ibuição 'pcloiJ diferentes órgãoi, nos exc•ci

cios de 1967 e 1988: 

C:f"$1.000,00 

Órgãofl - ---- 1987 1988 

Supre1n0 Tribunal Fel!!e•al 146.440 627 :ooo 
Tribunal Federal de Recursos 1.660.784 2.716.000 

-Justiça Militar l83.~0Q_ 969;ooo 

Justiça Eleitoral 685.100 6.082.400 

Justiça do Trabalho 2.6:l1.300 14.857:000 

Justiça Federal do ,. lnstâneia 474.000 3.176.000 

~Cb0:i51riton.bt:al. ed::a~ 
-' 

393~8_00 1.793.000 

Total - - - 6.166.._924 30.422.400 

-

). vi11ta l!!o quad•o apresentado, observa-se qúe a 

'!'u•tiÇll do Trabalho e 11 Justiça Eleitoral fol:"aln os Ól:'~i!.os me~ho• 
contempllldos, vindo em__ te•ceiro 1uga• a Juztiça- Fedel:'al - ~pr~ 

enl!!endo o "Tribunal Feder3l de Recul:-.11015 e a H In:llt.incia, 

Por outl:'O lado.- as menor-es dot.açÕe8 ezi<tão lllocadas 

ao Su.pl:'emo Tril:lunll1 Fedel:'o!ll a a Justiçll Miliur._ 
OUt•ossim, ao eomp;sr"al:' ofl número:s do Ol:'ÇBmentÕ- em 

vigor- com oe: da p"t"Oposta gove•namental pa:r:ll o P•.ôximo exel:'cÍcio, 

verificamo:! que, apesar "'a elevllçio das dot;sçõ_es destinadBs ao 

Pode• Judiciário, ainda Be:s'i;o são insuficientes para proporcio

nal:' um l:lom deeempenho da funçio judieiiÍritt.. 

A p•opôsit.o, registramo.,, po• oportuno, que du•an 

t.e os-trabalhos- da Assembléi<!l N~ci;nal CoriSt.it>.~inte, na elãborã.:

ç:lio da- n6va Ca•t.ll Pol:ít.ica; pr-ocul:'Bi-einos a5Seg'l.l'("ar a autonomia 

administrativa e finllncei•a do Podet Judiciário. Isto Posto, i

delllizamos que os Tribunais poasBm, at:cavás da Lei de Oiretrizes 

Orç3mentári11:!1, el.,borar e'llll.n propo:!ltas orçament!Írias, respeitan 

.,o-o-l.imite estipullldO conjuntamente pelos poderes Executivo e 

Legislativo. 

Quanto à análise da Mensagem presideneial, con:llt~ 
mos que os da.,os apresentado:~ demon:~t•am a e'fetiva preocupação 

dO Excelentí.ssimo Presidente da RepÚb1ic., c do S.t:. Ministro l!!o 

Planejarnento no sentido de eq>.~ilil:l•ar a Receita e a Despesll dos 

diversos Org;os em consonância com a realidade econômico-finan 
ceir11 do Paí:;~. 

YQ!.Q 

Niio foram admitidas err.endBs à pa•te •elativa 

SUbar~:exo 0-40110 ~ Pode.~: Judiciário. 
ao 

Nosso pa•ecer é favo"t"ável. Somos pele: aprovação do 

Projeto de Lei n• 1, <te 1987 -..; CN, nOs te•riiõil em qUê nos é apr"t 

11ent.a:do. 

Sa.lit l:!t\- -Cbnli~são Mista de o-rç51.mento, 
outul:fro de 1987.-- ---

Fftl\NCISCO l!.OLlEMBERG 

NABOR JONIOR 

RAC!!IO SALDJ\NUA OERZI J fi~4i.JJ...:h 
RAIMUNDO LIRA 

POMPEU OE SOUZA 

_ E:D_ISON LOBJ\0 

HUGO NAPOLEJ\0 

ROBERTO CAMPOS 

MAURO BORGES 

MEIRA FILHO 

OASO _COIMBRA 

JoJí.O CARLOS Bl\CBLAR 

Miml:O LIMA 

]tÇL~ON BARBOSA 

NILSON GIBSON 1 ~ 

·-..::~~R ?ARB0SA 
o RO_BER'I'O ~LEMBERG 

RUBEN FIGUEIRÕ 

VlRGILOJí.~IO OE SENNA 

SgRGIO BRITO 

~~MKQ SESSIM 

--.:rOFRAN FREJA'I' 

--.:ro1\o MACHADO ROLL~ERG 

ANTONIO FERREIRA 

.-lo!t-TENIR WERNE~ 

~ ..:CBSAR ·CALS NETO 

FELIPE MENDES 

A-OBEMAR DE Bl\RROS FILHO 

FERES NADER 

FJ1BIO RAUNIIEITTI 

RÕBERTO JEFFERSON 

JOSt LUIZ bE sA 
VIRGILIO GUIMliRÃE:S 

GtoEL OANTJ\S 

CEOVANI BORGES 

ARNALDO PRIETO 

JO-RGE AlUlAGE 

JOAOu'IM BEVI.IACQUA 

CARREL BENBVIOES 
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PARECER N' 6, DE 19.87-01 
DA COMISS~O MISTA DE OltÇ]\MEl'l'l'O, llobr~ o Pro:J! 

to de Lei n9 01, do 1987 (CN), que "eati~ ~ 

Ítocdta e fixa a De~pesa dilo UniiÕ p~r• o- e~er..: 
c!cio fiStanceiro de 1988" - S:ubanexo do P~er 

Executivo - 1100 ., PRESIO!NC:IA DA ~BLlCA. 

R E L A 'I' O R: Senad.or RAIMt1NDO, LIRA 

Em cOn=onincia com o• preceitos const:it;udon•ia, o ExcelC!!!. 
Úlllaimo Senhol:' Pl:'6S:1.dente da ltepÚb.lic;~a, Q()lll illo Menpgem 151, d. i9á7 (OtJ 
- 28(;/87, na odqem, encalUinJ:.a Projeto de Lei que estima • fteÇDit!' c 
!iXillo o Despesa c!4 IJniio pu• o exerc!cio -financeiro de 198~. 

Da Mensagem, vale ob:~~erv•'r o• ae!jluintes · refetcnciaia q~ 
nortearam • elaboraçlio da P~p0:1;t;u 

"Ã PrcpcnJt• Orçar~~t~Dtiria dillo IJ~:~iio foi Glabora .. 
da adlnitindo-se, pari! o ano de 1988, os 11equ.tnto• parÔ!IIo -

tros1 tu:a de 1nflâçio de 60 1 0,\ (dez/dll!lz), crescimento ~·· 
6,0t Cio Pl:'oduto Interno llrUtci, sa.ldo na Balança Coaercial 
de cS$ 10,0 bilhÕes, e um déficit (no conceito oper<leJ.onal 

de necenidadll!l Qe fin~iamerr'lto Uquido) de ~,Ot do ~lB , 
c01110 prevê o Plano de Controle Macroeconômico. Do referido 
déficit, o o:.:çMtento <k Uniio 1 ora s!Jlmetido a Vosau !~ 

celéncias, re~Ponde ~ór' 1,27t, ficando ·o restante 1 cont:a 
.:la$ nece5sid.!telea elas empreS!!.S e1Jt4taia, do• Estados e Hun!, 
c!pios, e do Siatema Naciono.l de Previc;lincia e Assiat;inc;l.a 
SociAl (SINPJ\S) , H 

Aãiante, esclarece: 

dDe acordo COI!l o• objet1vo• 'CI a e!_~•t:é'i:LA 1:1"! 

ç~ pelo Governo o o comprOIIIisso com u prioddadeis il:e; 
c.:Lau, a progr4lllllç;o orçamentári• dá ~nfa•e à• ••quin~a ! 
çõu: 

AUMENTAÇÃO 
Aliment~çã'o Escolar 
Leite Pa~<~ Crianças Garantes 
Outros 

SAODE 
Controle de Do~ Tran:imiss1ve&
Produtos Profi!ótlcos e Terãpêoticos 
lnfra·Estrutura de Servi~ df S~(lde 
Outros 

SANEAMENTO 
Saneamento Ger~! 
Aba:;tecimento Público elo Ague 
Sistema$ do Esgotos 
o,oo. 

EDUCAÇÃO 
Ensino de 190rau 
Livro Didático 
Materiais de Apolo Peo;i;JgOglco 
Ensino Pré-Escolar 
Outros 

HABITAÇÃO E MEt.HORIAS URBANAS _ _ 
Construçio do Moradias de Baixo Custo ê R~uperaç;O Habhacionií 
Urbanllacão de Lotes. Favela:; e ~tqmento de FamiHBS 
Mutlr:c Habitacional Comunitdrlo · 
Outros 

~ 

ti 
1SI,2 
M 

~ 
11,7 
9,5 

~· 
--li 

2,9 
1~ 

"o 
~ 
·~ ... 
2.8 

~· 
--;lU 

2A 
4,1 

15._(1 
----... , 

REOFIGANIZAçAO E REFORMA AG fiARIA 
AsMntlmenlo di! Trabalhadores- Rurais. 
Colonlz-.to• · 
Atn'IIUn~~mmto em Area da Reforma AgrArla 
Apoio 61'0j:Julaçlo Rural C#renu 
Alllslêncil T6enlca e ExtMdo Rural "" ... 

TRANSPÕRTE O~ MASSA 

IRRIGAÇÃO 

PROJI:!TO NOROESTE 

JUSTIÇA E ASSISTêNCIA SOCIAL 
Açfo Comuniúrli 
Cr*:ha Casulo 
~· Popultçl'o Urb1111 C:lrerilG 
ow~ 

TOTAL 

Outubro de 1987 

~õ:t· 
4,5 .. 
4.0 

10.0 
6.3 

lfl.ll. 

~ 

.= 
= 5,9 

2,5 
8,1 
0,0 

.l2i.i 

Ea relaçÃo a execução pro'li:vcl 4o 1987, as aplicações nas 

prior:l.dac!c• sociaiS prev:i.ataa par• l9SS apresentAill uin, incremento de 
to, .. ,, .. 

l'or indicação do Presidente da. cmhiasio Mista de orçamento, 
coubc•nos apree:Lar a parte refe-rente ao Subanexo 1100 ·- Presio;l.ência ela 
~públf.ca. 

o 'Orçll!llen'\:o Geral da Uni.iiO, c0111 recursos: do Tesouro fixa 
a despe•a em cd 3.238.487.ooo.ooo,o~ ;(três tdlhõe., duzentos e t.J::inta 

o oito bilhões e quatrocantós c oitenta e sete milhões de eruza.dos), e 
cm ncur~;os de Outras Fontes e!ll Cz$. U2-.SOl.OOO".ooO,oo (cento e. vinte. 
• doi;s b~lhões e oitoc:G~nto•-e 1.m1 milh:&:s de eru:uu:!os), totaliunclo re 
cursos d11 ordem de Cz$ J.J61.288.oo'o~oõo,oo (.tJ."êa trilhÕes-; ti::ezentos: 
n••11nta e ua bilhÕes e duzent:os a oitenta e o:!. to milhÕes de cruzaelos) • 

oo total ger;,;l da ~~oposta· para 1988, i Presidênci..,. estÃo 

CO!l5ignado~J recursos no valor de Cz$ 85.45J.l57.000,oo (oitenta. e cinco 
~lhÕea, quatrocentos e ci:t1qC.enta e tt:éa mUhões e cento e einqC.enta. a 
••te 1111 cruzados), o que repr.,"senta 2,63'11 das dotações qlobaiS, lfli!lllten 
do, Ptaticãmento, ll l1111!1Sl!la particip11çio em reÚção a::. o:.:ç.amento 'aprovado 
p•ra esta oxerc!cio. · 

$eJII levar erq conta; o exee~so de arrecadação para o i:orran:.. 

te Mo, o orçafl\l!lnto ãa Presidência dilo Itepúblie~J,· para o. próximo ~x•rc.f 
cio, creacerá nolllinalmente 483,98\. 

A:tual.lacnto, a PreS~i~n.cia tem as seg-uintes .unidades orça,
IMntiri'!l•, .li.s quilia fo:.:am aloci!ldoa os seguin~e• X"lllcursos, seg'Undo Proj!_ 
tos e Ativieladea: 

, IJmDNSTlUoTIVQ DA IIU~f&J. l'illl IJNID.f.llt; (IAÇA.M~NTAIIIU 
UQI,. ,IIUID~etl. DA Rfi'UIILICA 

.... 
-·"-""''"""' ... ,.,,. ..... ., .... ,,.,. ....... .,ca -··-·--.. -· .. -·-·· .. -· ... _ ... , ...... -... -. _..., ... ,,_ ........... .. 
·-·-···--· .. •-... o~.o .._.. .. ,."'..., ... , .. ,c"'""''' .. .. ,... ................ __ ... ,_ .. , .. ,.:."" 

•:wm:~:·~:.:r.::::- -·- .. '""''"'""' 
·~:r~o::::::r.:::::.:.-"'"" 
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czs. t.oo.o.oo 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA . . 

RE OJRSOS 00 TESOUI'IO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

11100 AOMINISTIU,ÇJ.O OIREtA 17.'1107.1!171 14.631 .IU;t 32.'53~.713 

11101 CABINETE DA PRESIOtNCIA OA RI<PUDLICA !õliSI:L.OOO ~l!ia.ooo 

I I 102 CONSELHO Ol!t SEGUI:tANÇA NACIONAL 4.3615.'õl00 213.650 •.&ao. soo 

, 1103 SERVIÇO NACIONAl. OE INFORMAÇ0U l.!il10,000 1 .!UO.OOO 

11104 'I!STACO·M.IIIOR DAS FORÇAS ARMADAS I.UI!il.fon l,!ii!L7.1U5 11.21:17.600 

\\lOS CONSULTOR IA .CERA1. tiA j:tEPIJULICA .&O. ~00 •0.:300 

111015 SECR~TARIA 0[ Pt..ANE.JAMiiNTO i C:OORO(NAÇlO 7,\otJ,OOO f-:-1•3.000 

11107 s&:~&:TAR IA CE AOM1Nl$TRAÇlO PU8l.IC:A I,•UV,\20 2.121. LISO J.:iS0.300 

IIII\ SECRETARIA 'UECIJTlVA 00 PROCRAMA NACIONAl. 0[ IRIUCAÇIO 11.112.11~1 zn.n.c r.,06g ,!0133 

\I ZOO ~ECRUA111A &:~fCVTIVA 00 PROCRAMA HACIOHAt.. •• tRAICA,ÇlO 
• li.NTIDAOES SUPERVJSJONAOAS U.l10. lU to.2'n,Yola 3S.ot25.'11U 

11300 SECRETARIA OE Pt..Afd!.JAW::NTO E COOROENAÇlO 
• ENTIDADES SUPERV1$10NA0A:I. .&IU,O'IIS 12.621.~011 I).O_!!:L.ISOO 

\lotOQ :SECRETI.RlA Ot I.OMlNtSTRAÇ.lo PvDt..tC:A 
• OHIOAOES SUPERVI~IONAOAS 0.!1'7& 6') •• 72• &U,IOO 

11"00. C:ONSEli-10 0( SECURANÇA NACIONAL 
• INTIO.r.OE) SVI'(RVI:SIONAOAS 3. 71)1!.,600 3.nr;.aoo 

TO!Al. .),CGI,.QO • , ,'1101. &1!.7 ~~. 1~3. lb? 

Desta total Cz$ 52.913.-4U.OOO,OO (einqlienta e dois b1ll1Õu, 

novecentos e treza milhÕes e qu&u;oce'ntoG e qu~u:enta e guairo mil cruz.!. 
dos) ãestinam~so is Entidades SU:per\'"1.Siõna4aa da- P1'ea1dincilil, repreaen
tanQ.o, aproxil!l3ãamentCI, 6n do total ~estinado ao ÓX'9'io. Além dessas ~2 
tac;ões, a& Enticl.ades sUpervisionada:; foram ~uinhoadas com r~cur.os a• 

Outr111a !'onttui no volor de Cz$ 1.918 .• 190.000,00 tom bilhÃo, novecentos e 
dezoito raJ.lhi5ea ·e cento e nove'nta m1i 'cru.zados). 

_oa recunos Alocados às EntidAdes Supervisiono:~clAs <la Prea!, 

dênda estiío tlistribu!dos da seguinte- fórma: 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

RECURSOS OE 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO O. FON.TES 

11200 SECII'ETARlA EXECUTIVII. 00 PROCRAMA HAC10NAt.. OE 
• fNTtC40S:S SUPERVISIOtiAOA!C 

IRIUCAÇÃO 
3!1,426.9U 686. 7!00 

! 1201 CCI'PANHlA Oi. OESE~VOLVIME'NTO lXI VAU 00 s.lo FRANCISCO 12.42!!1. 1otot !52:1.460 

11202 OEP'AR'l'A~N"l'O NACtCNAL O& 09R,S.,O& S.%NI!.A'-'.EI'I'l'O ·11,037.2'!14 !<147.!500 

11203 OEPA;;!TAMENTO NACIONAL 01: OEIRAS CONTI:IA AS' SECAS 11.5163.!:146 213 .li :LO 

11:100 S.EC~ETAR!A OE P~ANE.JAMS:tiTO 'li• ':OORtlSNo\Çlo 
• ENT\OAOES SUPEoi:IVI3lOJ:!AOU 1),011!1.&00 100.88C 

1130 I I'UNOA~lo INS'l'ITU':'O BRUH.'Iilt:IO OE CEOC-!l.lt.I'IÃ li 
ESTATlSi JCA l0,3ot3.!100 100,1170 

1'1302 INSTITUTO O!õ PLAilE.JAMENTO 'li"CONOMICO 1!. SOCIAl.. 2..7.&2.100 " 

cn. 1.ooo,oo.~l 

TOCA:!! AS ~ONTES 

TOTAL 

.37,113.7:u 

12.9SI .SC-' 

_\I ,5111,•, 7!)Co 

_12.177.375 

1::1.165.480 

10,-:li4.&.:l70_ 

2',742,110 
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DEMOI\ISTRATIVO DA DESPESA PO-R UNIDADES DBÇÀMENTARIAS -
11000 - PRESIDENCIA DA REPLiBLlCA c--ENTIDADES SUPERV!SIDNAPAS-- - - ---

CODIGO 

!I .COI 

111100 

11!101 

ESPECIFICAÇÃO 

SECI:!E.TA~!A CE ACM!NtSTRI.ÇÀO PUBLICA 
• ENTIOAOE.S SUPE~V-!S!ONAOAS 

FUNOAÇI.O CENT~O CE FO~MAçlo DO SEI<:VIOOR PUBLICO 

CONSELHO CE SEGUI=!AN';:A f<!At/ONAL 
• ENT!OAOES SUPERylSIONAOAS 

COMISSÃO NACIO:'IAL OE ENERGIA NUCLEAR 

TOT4t. 

RECU"<SOS 0!:: 

TESOU'F\0- o. FONTES 

i-'~'.100 73 .!520 

iS-U.!OO 73.~0 

3. 7_!!6,500 1:1:7.000 

3.7!!5.800 57 .ooo 

112.!;11::1. u.c I ,918. 1~0 

Outubro de 1987 

TOCAS " l"ONTE:f 

-TOTAL. 

• 
717' 1>20 

717.&20 

.::1.&1"3.800 

3,51:J.80Õ 

!5.C.S"31.6ll 

A propoata orçlllllentiria à dis:posiçio aa Pre11ié!ênci.a- .<ia :te 

pÚblica poae, à primeir~:~ vista1 parecer vultosa, ent..t:etanto e'spelha. a; 
reais necessiaaaes ae wn õr~ão aclministrador, revestido ae ativ.iaaae~ 
suborainaaas as aeci~Jóes do Poaer ExeCutivo, nos seto.res de. seguranÇa ·e -
<iesenvolV'imento cio Pais; planejané!o, 4dministran<io e cOntrolando áreas 

Finalmento, a:pre.!i!eni:om.oii.. <l seguir a programação ~aos fundos 
conCernenteS a P.resitlêll,_ch, ela República, que pela primeira ve:z figura 
no orçamento ~ União: · 

<ie vital importância para· oS- interesses !Íacionai~;. 

'CU. ~.ooo.oo: I 
DEMD['JSTRATIVO 'DA DESPESA P,OR Uf'JIDADES ORÇAMENTARIAS 

11000- PRESIDEr-JCIA DA REPUBLICA --ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

RECU"<SOS OE TOCAS AS FON'I'ES 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 
-

TESOURO O. FON.TES TOTAL - - --

11200 5E~~~~ib:o~~E~!i~~ l ~O~~g;~~M4 ~~~10~~-!. :O~. ~RR I GAÇÃ~ _o_ 35 • .cú;.gu I.MIS.?SIO 37.113,73 .. 

11201 CO,..,ANHtJ. OE OCSENVOLV!ME;:N'I'O 00 VALE 00 sXO FRAN:CISCO 12,o&ZS, '"" e2!5 ... so 1 z·.11i:i1 • .so.c 

11202 OEPARTA,;r.tTO NACIONAL OE OBRAS OE SANEAMENTO ~1.037.Z!!I.C 947.!!100 I I ,ge; ... 7!!• 

11203 OEPARlAM.;;N'I'O NACIONAL- OE OBRA~ CONTRA AS ~ECAS II.SI!!i3_.!!1.C& 2l3.8:10 12,177 • .376 

11300 :Ui:CI'IETARJA Ot:' PLANE.J4.'o1~NTO E • COOROENAÇAO 
- - ---·-

• I<NTIO.I.Of.5 ~I'.EJ~Vl:SIONAOII,S 13,0a&.soo . too.eao I:J.Ia&.•ao 

11301 FUNDAÇÃO JNS.TITUTO BRA:liLE..!.!!_O ~~~O~_!_!~. E_ 
IO ..... .c,.37o iSTAT!~T!CA - IO,:U3,!500 100.!170 . 

fi:I02 !NSTITU10 DE PLAtiE.JAME:NTO liCONOMftõ E SOCIAL 2.7C2.100 •• 2'. 7.C2. 110 

,, .. oo SECRETAR'IA O.E AOMIN!STRAÇÃO PUBLil:~-
• ENTIOAO(:I SUPE?VISIONAOAS -4U,100 73.520 717,152'0 

lUCI I'UNOA~lO cfNT~O OE FORMAÇl:O 00 SERVIDOR P0ElLICO &.-c. 100 7:J,tl.20 117.620 

111!100 CONSELHO OE SEGURMIÇ" NACIONAL ~-'-'· ' -- -
• t:HTIOAOG:$ SUPE~VTS!ONAOA:S ::1.7!16.1100 !!17,000 3.413,&00 

11!!101. COMISSÃO NACIOSAL OE ENERGIA NUCLEoi.A 3.1156.11100 !!17.000 3 .• &13.~00 

. ---- - .. 
TOT.r.t. IS2.013 .... u 1,91111. 1'010 !!I.C,l131 .1534 
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- -
czs' I ,000.0<;) 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES 01\ÇAMENTARIA·s 
11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

11'0101 'UNOO NAC:lONAI. CE A.ÇlO COM.!NlTAR lA -

\IS102 ,UNOO 00 EMF' A 

11903 FUNDO OE A.OMINISTRAÇÃO 00' HO;.P ITAI. DAS FOI'IÇAS 

11!10<1 FUNOO AOTATIVO HASJTAClONAt. CE fiRASit.lA 

1\'ÕI06 FUNOO ESPECIAL. OE FORM.I.Çlo OE PESSOAl. 

Do demostrativo acima, destacamos o Fupdo Nacion_~ d_, 

Ação Comunitária, que representa 89,74\ do total dos Fundos destinados 

ã Presidência da RepÚblica, __ eujo objet_i\lo_·111~iot:' é ru;.oiat:' as iniciativas 

comunitárias, a qualificaçãO' de 'inão-de-obr-!1 pat:'a a• atividad.es rurais 1 

bem COlllo a coordenação do· piõgrzma nacional de leite pllt:'a as crillnç&.a

carente:J. 

Esperamos que a parti!:' do pt:'Õximo anó o t:ong:r:-esso Nacional, 

sob a iigide da nova Constituição, possa ter Ullla real participação na 

el.aborll.ção. do orÇatd"'e'"nto dll União, b~- çomo l_be seja .izsegurado o pociet:' 

deo emenda, que atualmente lbe ii vedado, de acordo com __ os preceitos co~ 

titucionais. 

Nio fot:'aro. aceitas emencilllll a.o Subanexo 1100 -- l?r1!1sidência 

da Reptlblica. 

Ante o eXposto, somos _pela aprovação do Projeto oa part;e 

refe:rel"l.te i Presidência d• República na fopm proposta-. 

SALA DA COMISSJi:O MISTA DE ORÇAMENTO, EM 21 de outubro de 1987. 

FRANCISCO ROLLEHB.ERG 

NABOR JÜNIOR 

RACHID SALDANHA D.ERZitf'll<!"'oct..Tiõ 

RAIMUNDO LIRA 
1 

~t!~A r<>~ 

POMPEU DE SOUZA 

BDISON LOBJ\0 

HUGO NAPOLEÃO 

R.CrBERTO CAMPOS 

MAURO BORGES 

MEIRA FILHO 

OASO COIMBRA 

JClAO CàRLOS BACELAR 

.MA.RIO t.IMA 

MAURO SAMPAI.O 

NILSON GIBSON 

NYDER BARBOSA 

ROBER'rO ROLLEMBERG 

ROBEN FIGUEIRO 

VIRGILDJlSIO DE SENNA 

S~RGIO BRIT!) 

SIMÃO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

.JoKo MAC:HADO ROJ:;U:MBERG 

ANTONIO FERREIRA 

ARTENill. WERNER 

CESAR CALS NETO 

PLIPE MENDES 

RECURSOS 01!' TOCAS o!.S FONTE$ 

TESOURO O. FONTES TOTAl 

G,<ISI:l,<ISIO o ._"1_92. 4~0 

31.&150 31 .aso 

ARMADAS !16.500 !16.1500 

467 .oco 4117 .coo 

12.440 12.UO 

TOTAl. 6,076.000 44.320 6.120.410 

~ 

~HEMlül DE :;IARROS FILHO 

FAIUO RAUNJIEITTI 

ROBERTO JEFF~RSON 

JOS~ LtiiZ OE sA 
vrRG!Lro -GoiHARXE:s 
GIDEL OliN'l'AS 

GEOVJ\NI BORGES 

ARNALDO PRIETO 

JORGE: ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CARREL BENEVIDES 

PARECER N' 7, DE 1987-CN 

PROJETO DE LEI N9- 1 de l9il7 (CN) 

Da Comissão Mista de areamento, sobre o Pro

jeto de Lei n<:> 1, de 1987_ (CN) 1 que "estima 

~- Receita e fi:~o::a a ~spesa cia !Jniiio pat:'a 

exe:r:c!~io fin11oceir<.> de. 1988", referente IIC 

Subanexo do Poder Executivo - 12000 - !Ü.Nl:S-

~IO DA AERONAOTICA, 

Relator: Deputado DASO COIMBRA 

• Nos termos do a::t. 66 4~ Constituição Federal, o senho_t:' 

Presidente da República, atrav-ês cia Mensagem n<:> 151, de 1987 (CNJ 

ln<? 286/87, llll origem) 1 submete ã apreciação do Congt:'esso Nacional o 

Pro:jetc de Lei Orçamentária que "estima a Receita e fix11 a Despesjl, da 

Cni.io, para o exerc!cio fin:tnceiro de l98BM • 

Por honrosa designação do Presidcmte da Comissão Milita 

de orçamento ,c coube-nos relatar a parte relativa ao Su:banexo elo Poder 

ExeCUtivo - 1.2000 - MINIST:E:RJ:o DA AERONAOT:tCA._ 
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P.eclirninarmente, a Mensagem P:t:esiõenci.al noa-- evidencia 

que: 

a) a presente P:t:oposta O:t:çamen.t.ri_l! est_.i fungamenta_d,a ~s 

objetivos e metas d.o Programa do ll.çiio Gove:t:namental, respeita!los O! 

niv~is d.e d.éfieit, investimento e poupzl!lça p:t:econi:l:ados no Plano de 

Controle Mac.eoeconômico. 

b) o Orçamento aa tlnião, inovaao c vi:~anao maio.e tl:an._! 

parência na alocação do!l recursos, apresenta, pela ,primeira vez, 

l?rogramação dos Funaos da Administração Federal e o Orçamento das 0-

per.ações Oficiais ae C~:édito, apresentando t;ambêm a pro9ramação dos 

Fundos da Adminis:tração Federal, com destaq11e ao Fundo da Previdên

c).a e Assistáncia Social, no montante de Cz:': 706.,5 bilhões, e dei Fu:[

do Nacional de Desenvolvimento, no valo.e de Cz:F 130,0 bilhões, cor

respondendo, respectivamente,- a 32,8\ e 6,0\ da Receita do Tesouro, 

exceto operações de crédito, e 4,0\ do Produto Interno Bruto. 

c) Cfutrã meaida impol:"tanto i! a implementação de um 

•imtema de acompanh....mento fi:sico-financei.eo Ca execução do Orç&~~en- · 

to, que permiti~á ao Governo o ape~:feiçoamento (!e sua capacidade ge-

rencial. 

d) A pl:"oposta Orcamcntâria da Oniã.Q, QJ;"a s9b e]5;.~11\E1, 

foi elabcl:"ada adimiticdo-se os ~:~eguintes parãmetros: taxa de 'infla

cão de 60%_ (dez/dez) 1 crescimento de 611; do Produto Interno B.euto ; 

saldo da Balança Comercial (!Q Cz$ 10,0 bilhões e um déficit de- :<,0% 

do PIB, na Conformidade do_ Plano de Cont)::ole )'lacroeconõmico. 

No que concerne ã Proposta Orcament.iria para 1988, o 

Orçamento Geral -aa trnião contempla Recu~:soa do Tesouro no valor de 

Cz$ 3.238.487.00_0.000,00 (t~:és trilbões:, duzento!l' e trintll e oito b.! 

lhõea, quatrocentos e oitenta e sete milhões de cruzados), acreaci

dolll de Cz$ 122.801.000.0"0".0_,.00 (Cento--e vinte e dois bilhões, oitoce~ 

tos e hum milhões de cruzado!~'), provenientes de Outras Fonte!~', de E!!_ 

t.iaade11 da Admini11t.J:ação Indirota e ile Fundacões i.nstitU!das pelo P~ 

,der Público, num montante de Cz$ 3.361.288.000.000,0"0 (t.eês: -t.ei

lhões, trezentos e sessenta e hum bilbÕell, duzentos e oitenta e oito 

lllilhões de cruzados) o volume dos recur11os orcamentiõrios. 

Desse total, o Ministério da Aeronaútica. foi co~:~_tem-

plado com a parcela clP- Cz:F 118.759.2115.000,00 (cento e dezoito bi
lhões, setecentos e cinqll.enta e nove milhões, duzentos o noventa 

cinco mil cruzados;), quantia equivalente a 3,66% da Propost<~. Orçame,!l 

tiria, no âmbito dos Recu.esos do Tesou~:o, conforme evidencia o qua

dro abaixo: 

ORÇAMENTO DA UNIAO 

MINIS'l'tRIO DA AERONAO'IIC.I!!. 

RecUJ:sOa do Tesouro 

(C-z$ 1.0001 

ORÇAMENTO DA UNIJii.O MINISTf::RIO DA AERONAll"l'ICA 

3.238.487.000 118.7551.2515 3 ,6b 

No rateio dos ~:ecuraos por Unidades Orcamentirias, o 

quadro abaixo nos mostra li. distribuiçiol 

CÓDÍGO 

12100 

12200 

12000 

ORÇAMENTO DA ü"NIÂO 

MINISTtRIO DA AERONAÚ't'ICA 

1~88 

BSPECIFrCACJii.O 
(Vnidades Orçmrentãrias) 

Administracão Direta 

Entidade Supervisionada 

Total (Mioistêrio da 
Aeronaútica) 

(CzS 1.000 

VALOR 

118.705.735 

53.560 

118. 759.:.!95 

Ao orçamento pll.ra o exercicio viqente, l:"elativo i 

Proposta do ano anterior, foram aloc-a.dos recursos no valor de C:l:$ •• 

23-.829.832.000-,0-0- (vinte e- três bilhões, citooontos- e- vinta e nove 

m.!.lhõea, oitocentos e trinta e dois mil crusados), que, se compara
i!,os aos valores da att.1al Pl:oposta, verificamos um aerêscimo nominal 

d.e 498%. 

o Pr-)grama de Trabalho do Orgão, por função program,! 

tica, encontra-se discriminado de forma ccmparativ& nos ell:ercicio• 

de 1967 e 198a: 

C0DIGO 

03 

" 07 

06 

lO 

ll 

lJ 

15 
16 

__ _ ORCAMENTO DA tiNIAO 

MINISTtRIO DA AERONAOTir..A 

1987/86 

FUNC!(O 1967 • 
1\r:M E P!.tiNEJt\MENIO. • • • 13.517 '0.'06 

DEF .Nl'CICtltll E stG.PO&. 14 • O 3 6 • 718 58,110 

OE:Sm.'OLV. ~ .. 70.000 o ,30 

EOOCAÇ1i0 E CUL'l'OAA ••• 367.5100 1,54 

Ell'IB:L'1". E URB1\NISM:) • • • lO .614 o ,05 

IN:lCIS'ntiA ••••••••••• 470.000 1,97 

&.O::lEE~ •••• 73.894 o ,31 

ASSIST-E~. 6.497 o ,04 

~ .......... 8. 778.692 36,83 

TOTAL ... 23.829.832 100 

1988 • 
874.61:.: o' 74 

67.1!:13.135 56,58 

l.OS0.011 O ,86 

1.341.033 1,13 

2.507.321 2,11 

252.000 o ,21 

474.708 o ,40 

46.360 o ,04 

45.020.115 37,511 

118.759.295 100 

o percentual d.e acréscimo na dot&çào do Hiniaté.eic da 

Aeronaútica., embora aparenttmente alto, ê in.suficiente para 4 manu

tenção d.e suas atividades, tendo em vista a sua bivalência de atu•

ção, eis que participa da Politica de Seruanca Nacional, atJ;'avés do 

seu braço a.emado, com a Aviação Militar e na Politicil de Desenvolvi

mento Nacional atravé11 do Poder Aeroespacial, desenvolvendo c estimE 

lando aiqnificativos avanços na Infl:"aest.eutul:"it. Aeroeapacial, na In-
- . 

dústria Aercnaútica, no COI!Iplexo Cientif1cc-Têcnolóq1oo e rnt. aviot.çio 

civil. 

Numa aniili11e pcrfunctó.eia de Programa de Trabalho do 

Ministério da Aeronaútica, const.lm~e do quadro anter~or, v~:i_ficamos 

que a funcão DEFESA NJ\CIONAL E SEGURANCA POBLICA :ai a que· contoilfriPlou 

111aior volume de l:""'cu~:sos, num total de Cz$ 67.193.135.000,00 (se.llscn

ta e aote.bllh.Ses-..- cento e noventa e trás milhões, cento e trint& e 

cinco mil cruzados), equivalente a 56,58\ da P.ecposta do órgio, en

quanto a• ll.ço!ies voltada~:~ pal:"a a função DESENVOLVU\ENTO NM::tONAL foram 

contemplada• com 011 re.lltantes 43,42\ do total ~estinado a.o õrgão. 



OutUbro de 1987 DIÁRIO Do CONGRESSO NACIONAL (~TI --SuplementO) Cuarta-fe.lra 28 15, 

com referência à primeira função, considerada ativ-1d! 

de-f:illl,. dentro c;lo conjunto õ,e at_;:i_b~içÕBS do Ministério da Ae_ronit.úti--

sõrcio com pais estran9eiro, visa a implementação de lll!la indústria 

ca, o subprc9ra:na NOperaç6es Aéreas•, componente do programa •Defesa 

Aérea" aerã contemplado com -a maior parcela de recursos para o prõ~i-

11\0 exercl.cio, por envolver projetes e atividadea de grande importân

cia para a dQfesa e a segurança nacionais, do;J quais poderão ser me!! 

cionados: 

-~c eguiPamontos aercnaúticoa, se•;;o.mdo a~ ~;Jrioridades Qe va_lor estra.t§ 

gico' para a nação. 
No que tange i EntiÇ,:~;de Supervisionada - ÇaJ,xa de Financi:t-; 

mente Imobiliário da Ae:.:onaútica, foi çontempl;Qa com Recursos do T~ 

sow:o no valor de Cz$ 53.560.000,00, acreàcidçs de Cz.$ ••••••• -.-. __ 

110.~<1.3.000,00, provenientes de Outras Fontes, somando a Cz$ ••••••• 

163. 703..000,00, a dotação t.9t,!Ü, conforme se verifica l'lO quadro aba! ~ 

- l!.eapare1hamento da Força A<1irea Brasileira 

Valor: Cz$ Z.255.000.ooo,oo 

- Desenvolvimento do AM-K 

Valor: cz$ 3.599.300.ooo,"Oo·· 

ATIV!DAOES 
tODIGõ 

12201 

ORCAMENTO DA UUIAo 

b!.INIST!l:Rlo- DA AERÓNA"CTICA 

ENTIDADE SUPERVISIONADA 1988 
· {Cz$ 1.000} 

ESPECIFICAçA:O TESOURO O.FONTES TOTAl. 

CAIXA DE FINANCIAMENTO IMO-
BILI1.RlO DA AERONAOTICA SJ_.560 110.143 163. 70.l _, Paçamento do Pcas:soal Civil c Militar 

V11lor: Cz$ 24..so:;.l42,000,00 

- Cornbu5t.ivel e Lubrificantes 

Valor: Cz:F 3.660.332.000,00 

-No o::ontex_t.o da programaçao de trabalho da Entidade Supervisl, 

onada, insere-se, além _das .ati v idades que lhe são_ p~c:_uliares, o p:r~

jCto e.e o;onstrução ~ Dnidades Habit.ao::ionais, o;om o Apoio do Sistema 

- Manutenção, &upriluento e Eguipamel'lt.O de Material Belio::o 

valor: c.:$ 1.407.P9"9.oo·o,Qcr 

Fit"l<!.no::eiro de Habit.s.<;ão, para o q_u_al estão previat_os r~curso5 no _V!. 

lorde Cz;$ 64.754.000,00' (sessenta e quatro milh6es, setecentos e 

Oo eleno::o tle atividadas e projetes no S.mbit.o dessa Ministé

rio, vale realçar o projeto de Desenvolvimento do AM-X que, em con-

cinquenta e guat.ro mil cruzadosL. o correspondente a 39,55' do total 

dos recursos contemplados pela entidade, .segundo o eonsubstanciado 

no quadro- a seguir: 

ORÇAMENTO DA UNIÂO 

MINIST~RIO DA AERONAÜTir.A 

1988 

PROGRAMA DE TRABALHO 
12200 MINISTERIO DA AERONAUTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 
12201 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA 

CODIGO 

12201 ,Cl60&0332,C27 

12201. 10070212,00S 

12201.1057311!11 ,030 

ESPECIFICAÇÃO 

DEFESI< NA,C!ON.o.t. E SEGURANÇA PUBLlC'A' 

AOfo11NiSTRA,1iO F.INANCEIRA 

OlVIOA INTERNA 

AI'ORT I%AÇ;;,O t ENCAAGOS OE F INANC!Aio'.ENTO 
CUMP~IR CL.O.U:!ot.II..AS CONTRATUAIS OE PAGAMENTO 

A,..,;)J:!Tl.ZAÇ;;,O, .)I..IROS. COMISS0ES E OUTRA DESPESAS 
CORRENTES OE: EMPR:EST!MOS lNTEJ:tNCS, 

HABITAÇÃO E U;::!BANlSMO 

AOMll\ I STRAÇ7i0 

AOMINISTR.O.ÇÃC GERAl.. 

COOR:DE:NAÇÃO E MANUTENÇ;;,O OOS SERI'IÇOS ADMINISTRATIVOS 
PROMOVER: O APERF E l ÇCAMENTO 00 S 1 SõEMA. A TR.I.VES DA 

COOR:::lENAÇÃQ. SUPEI'::\(l~f-0 E CONTI'!O~E. AI..EM DE PRESTAR 
APOIO !.OGISTICO AS ATIVIOAOES ~li'iS. 

HABITAÇlO 

HABITAÇÕES UR9ANJ.S 

]to'.P~EMENTAÇÃO Di:: PROG'R:A"""S HAJ:l!.TACIONAIS 
CONSTllUÇlO OE UNIOAOES HABITACIONAIS COM O APOIO 

DO S!S"TEMA ~INANCE!RO OA HABITAÇÃO, 

ASSI:STENCIA E .nRE'IIOI:NCIA • 
PROCAAMA DE: FOR:MAÇlO OO_PATRIMONIO DO SERV!OOR PUBI..lCO 

PRE:VIOE"'CII< SOCIAL AO SERVIOOR PUBLICO 
12201.1S&U942,012 CONTRIBU!ÇlO PARA A FOR,.AÇÃO 00 PATR!fo'CI'jJQ _DO 

sE:~;~g~R:~s;ác~ERV ,ooR·--;UEli..ICO A coNs~~ TU IÇ~ Ot 
PATRJI'o'ONIO INOIV!OUA:L- PR-O"GR:ESSIVO. Mi::OIANTE RE· 
COLHIMENTO COMPU~S.ORIQ OE CONTR18UtÇ0ES. E AO PAIS 
RECURSOS ADICIONAIS PA::IA INVESTIMENTO. 

TO"TA~ 

RE:CVRSOS Oi TOCAS AS l=Oioi"U:S· 

.. ~.-

PROJETOS . ÀTIVIÔÀDES 

!i7. 120 

154.754 

••• 

6~. 754 90.949 

41.24:1 

:17. 120 

:17. 120 

64.754 

, .. , .. 
·sa.a' 

163.?03 
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Ao Subanexo quo nos coube relatar, não foram aCeiUt.s emendas. 

AcaUlndo clisp05itivo constitucional vigente, somos impediclo!L __ _ 

de realizar llllla anilise mais profunda aob:t"e a Qestinacào cloll recur

llOll, uma vez q1.1e a PrOposta. Orçuenti.ria da· Oniiio não pode ser modif! 

cada em seu ll!Qntante, natureza e objetivo. 

_g bem poss!vel que. • contenção <9.e recursos para o seto:r aer~ 

Dli.Ütico prejuctique li. permtmente 011.t1.1alização tecnolÕgicn da indüstria 

ae:~:onaütica e indüstriaa associadas, bem corno a melhorill. de instala

ções e execução de obras, além de= eompromissol!l internacionais assumi

dos pelo Governo Brasileiro; acarretando 1 ·.d.naa, .fa refo.tn'll.llaçiio dos 

crooogrilmas já elaborados. 

Mas: temos a considerar a dificuldade governamental no ratlllio 

dos :~:ecurso11, tendo em vi111ta a exisUidacle dol!l .rneSJUos e o imprascinõ.i

v.J. oont:~:ole da explollõào inflacioná:~:ia que assol.OP. o Paú. 

Ante o exposto, apesar da re11trição imposta pela Lei 'Maior e, 

não obst.ante uma apreciação superfici;t.l cl.a maté:~:ia em exllllle, podemos 

considerar po&itiva 011; açS.o do Governo no !mbito desse M!nist.êd.o, 

pelo que manifesto.mos .fa~ravelmentc i aprov&ção do P:~:ojeto da Lei 

n9 l, de 1987 {CN), na parte rolativa ao Subanex-o 12000 - MíNtST!RIO 

DA AERONAO'l'ICA. 

Fru!.NCISCO ROLLEMBERG 

JoJiO CALMON 

·NADO R JOtUOR. 

Sala da Comissão Mista de Orcamento, em 
21 de out~bro de 1987. 

Rl\CSIC SALDANHA DDRZI I ~;,4~ 
RAIMUNDO LIRA 

POMPEU DE SC!JZA 

EDISON LOBXC' 

HUGO NAPOLEKO 
ROBERTO CAMPOS 

MAURO BORGES 
MEIRA FILHO 

DASO COIMBRA,. ~. 
JoXO CARLOS BACELAR 

MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSON 

NYDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

RUBEN FIGUEIRC 

VIRGILDASIO DE SENNA 

JoJiO ALVES 

SE:RGIO BRITO 

SIM!O SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOli:O MACaADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

SAULO QUEIROZ 

FURTADO LEITE 

ARTENIR WERNER 

CESAR CALS NETO 

FELIPE MENDES 

FERES NAD.ER 

F1i.BIO MUNIIEIT'l'.I 

-JOsn LOIZ DE. Sli. 

VIRG!LIO GUIMARÃES 
GIDEL DAN"TAS 

GEOVAN"I BOI!.GSS 

ARNALDO l?RIETO 

JORGE 1\RBAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CARtu:L BENEVIDES 

PARECER N2 8, DE~l987-CN 
Da COMÍssíl.o MISTA tlE OlfÇAl•U::NTO, sob:~:e. o P:~:ojetO
de Lei n9 1, ae 1987 (CN), que "Estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o exerc.lcio finan 
cedro de !988ft, subanexo 13000 - Ministêrio dã 
Agricultura e Entidades Supervisionadas. 

RELATOR: Senador MAURO BORGES. 

Em curoprimento i determinação do art. ii6 da Cõnstituição, 

o Excelent.lssimo Senho:~: Presidente da Repúl:.lica, atravês da Mensage•rr. n9 

151, de 1987 {CN), submete à apreciação de Congresso Nacional o projeto 

ele lei orçamentária para o exercicio financeiro de 1988. 

!:neumbe a esta Comissão ~lista ap:~:eciar a proposta orçarnen

tãria da União para o exercício vinciou:~:o, cabendo-nos, em particular, 

ofe:~:ecer manifestação concernente ao Mi.tlistério da Agricultura e suas 

Entidades supervisionadas {subanexo '13000 da mensagelt' do llilxecutivo). 

Mesmo diante da iminente retomada das prerrogativas cio Co_E; 

gre~sso Nacional com o advento do novo texto constitucional, cabe rcssal 

tar o earãter inglório d.il tarefa que nos é cometida, e que, esperamos, 
seri a última. O artigo 6S, § 19, da Constituição Federal c, bem assim, 

o artigo 33, da Lei n9 4.320, de 17 de março dllil 1964, vedam ê.e modo i:n
transponivel a aceitação de emendas ao projeto <!e lei orçame.ntãrin, re

sultando, por conseguinte, ao Congresso Nacional, a atribuição ele exam! 

na:~: proposta tida dllil antemão corno virtualmente inalterável. 

Acrescente-se ain<!a a tal circunstância o fato de o orça"" 
mentCJ de vã:r:J.os ~rgãos setoriais do Poder Executivo - ~ o ~unis-têrio_ dã 
Agricultura é certamente o exel!lplo mais conspicuo - reflete apenas par

cialmente os dispêndios pÜblicos em ea<:la um desses setores, o que torna 

inócuo o esforço no sentic!o de se obter, através de p!l:lposta orça:rumtã

ri.a, lllllil Visão mais abrangente da participação do poder pÚblico na ex-

- phriaãó -a;r.- ativl.dade e_conélmica set.orial. 

Oirigindo-se aos membros do CongresSo' Nacional, 

o Excelenti"ssimo Senhor Presidente da RePública destaca entre 

as ·prioridades para o setor agropecuário >:l._'~enfase aos projetes 

- Provárze-'ls, Eletrificaç!lo Rural, Desenvolvimento Integrado em 

Micro Bacias Hidrográficas, Ampliação da Rede Armazenadora, Se

nentes e Mudas, Pesquis_~ __ Agropecuária e Extens1io ~ural'', 

Lugar-comum de tantas outras propostas do execu· 

tivo federa11 o prioridade à agricultura n.lo tem sido materiali
zada, na prtitica, pela aç!lo governamental. As diFiculdades dos 

produtores s11o públicos e not6rias: a falta de recursos em !õle· 

ral; o alto preço e a baixa qualidade dos insumos, a uferta re

primida e o mercado cartellzado de máquinas e implementas, 
carência das estruturas de armazenamento e transporte, a desco!!_ 
tinuiéade _da polític-a de preços m!nlmos e lantos outros obstác!:!_ 

los que o governo n!lo telfl co.nseguido transpor atrãvés dos anos. 

os resultados s11o os piores possíVeis: a agricul 

tura continua sendo o setor retardattirio da economia, que <1lém 

de -n!lo_ conseguir atender plenamente !Is necessidades do país, n-2 

tadamente as alimentares, contribui para agravar a crise sociel, 

~tr~vés_da constante migr~çlio da popu1açilo rural para os gran

des centros urbanos. 

Oe outra parte, a participaç~od:l Ministério da 

Agricultura no Orçamento da Uni!lo n11o traduz a importência dev_i_ 
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da ao setor. Embora se tenha verlflcado ligeira recuperaçã"o c:ts 

l,40" em lS186 para 2,05 previsto para 1987, a part:lcipação está 
longe dos 2,80% de 1964, o último exerdcio do goverri"i:i passado. 

Mais importante, entretanto, do que a participa
ç!lo nas dotações orçamentárias seria uma profunda revis!Jo da a
tuaç!Jo Pol.ítica do Ministério da Agricultura, cuja estrutura ab 
solu_tamente anacrOnica e inoperante tem desafiado e · subjugad~ 
as sucessivas ad~ninistraç.:les dos go~ernos passados e presente. 

Deve-se também acrescentar que ainda importantes 
setores da agricultura estão sob a responsabilidade de outros 
ministérios e organismos da ad~ninistraç!Jo piJbUca, sendo que do 

total de C:d 157 bilhões pre~istos no orçamento para a função 
Agricultura (exclusi~e encargos financeiros da Uni!lo e outrp~ 

encargos l, menos da metade, ou "Cz$ 70 bilhões estão consignados 
sob a responsaiJ,Ilidade direta ,do Ministério da Agricultura., 

Do làtal de Cz$ 66 bilh.:les de recurs'os' do Tesou
ro pi-e~istos no orçamento as entidades supervisionadas ficam 
colll cerca de 46%, e,- se acrescentarmos QS recursos de __ ou_t_xas 
fontes, essas ent..d"ades alc_ançarão Cz$ n bilhões, ou mais da 
metade do total de rect.~rsos destinados ao ministério. 

Cabe destacar a clareza com que o orçamento da 
UnUio integra os demo,nstrati~os da .despesa por Furrç!l.o, progra~na 
e subprograma. . .... _ .. 

CEMONSTIIATIVO OA CES/'~.1. POil FUNCÁO, PfWGftAMA E SU3PROGII.I.MA. 
13000 • M!N!ST~II!O CA AGR!CULTUAA 

,ESP!:CIFICAÇÃD 

ACRJOJLTl.JR./!, .•..• ---- __ ~---~----

l.~~i~3~~I~O E" COOROI:'Nt.ÇÃO SUPO:-~-lOI'I 
AOMINISTRAÇ.l;o C.iõf'f..O.L 
CONSE:~VJ.ÇÂO 00 WL.O 
ASSlSTE:NCIA I"I"ZOICA E :l.ANIT!.RJA 

.t.OMINl,SllV•CÃO !N.\,~Elf'!A 
_ --COIHR_Ot.E INTLRNO 

~:~~g;\~~~~:~~ 
P_ART!C.T?~Çlo S.OC-![TAR!I. 
ESTOQUE:S· REC:U\..1.00~[5 

Pi,.,t...~E.JAM:If'õ"O "CO"Vü'!N~."''!NTAL 

SUPE:RII)~lO ( CpOó.IQE/'I~Çl.O SUPERIOR 
lN~C~..UT\CA ' 

~~~~rt;~~z~o ~E ~~~~~;!~r;o A>IPi I STM.I.T IVA 
PE:SoJ!:SJ. APLICADA 

----- _!_NFORM.AÇlO C!EHT!F!C,\ E ,.f:ÇNOL.OCJCA 
o:lOPCÃÃ'ÇIO_ !HTti=INAC'!ON.<.t. _ 

CI(NCJ,I. E TEC.~OLOCIA 

.l.t:r>i!NJSTR~Ç.l:Q GERAL 
PESOUtSA APLJCiO.I. 
L(VAHU"'"":IHO 00 ~10 .A.I"U!EN'õ"E 
f.'E!C.I.I11ZAÇJ:O '-c;.::llCCLA • _ . 
~E lNA.~kTO CIO RECURs.:lS I-IUf.',.I.NQ.S 

ORC:MI!UÇlO Ac:;!t.Rl.l. 
REFOR/'U .I.GR.A.R}A 

PROD..!ÇlO \'(GETAL 
DEFESA :S~N!TJ.RlA VEGETA.L 
lRR!GJot~O 
sEME!otTES E ~C~S 
lNSPEÇÃO, PA~ONI1AÇ);Q E CL ... SSlF!CAr.l.::; O_E PROO'.iTOS 

_~ROCVÇlo •Nli"""L 
•t:r-~tN!STR,lÇÀÕ CEPAL 
P(SQV!S~ APLIC,lQA 
O(F[S~ SAN]lAPIA MIIMAL 
OES[NVOLVJI-I(NTO ,lNIMAL. 
0[Sf;NV0LVII-'CNTO O~ P[~,CA 

lf-i!iPEÇ.l;O, P.o.J;BQN!:.I.~À~_f C~.t.S.>;õlFIC~.';;.l:o OC Pr.!CC• .. ITO:!· 

.[)AST[C !f'J'C'ITO 
StiP[i:!~IS~O ( COC~O!:N.<.C}.O ::0(!P~n_I_O_f) 

;~~7 ~ ~;~2Í~ 0 ::;;~~;~Mil~ 
lNFO>;:-<.AÇ~E::> GCOC'<I,lTTCAS C t:::iTI,llSTlCI.S 
REFC-"11-U AC..ClAI:!I.I. 
,l~M.t.HN•~NTO E :S.ll.ACf.,M 

~~~~;~;lo~( P~~6~ i~~~Í~0 E 
0~t.:~~~~~·!c1,~1 b~o~!~cv,.os 

PRE:S(~V.I.ÇlO p~ -"'~CU-"'S.OS NI-.TURA!S llENOVAVEt:S 
.o.ÇXO ..o.JOI-Cl.I.RIA 
PROTEÇJ.O A FLÇ_é!A ~- A fAUN.O., 
COHSE::I,v'AÇXO 00 so~O 

PROI<'OÇlO- E EHEI.'SlO RUI:! ... L 
AOI>IJNIS-:"l!.I.Ç!O CE-T'Ul. -
RiFCI:!I•IA .I.C.:H_R I .I. _ 
Mli:CANIZAÇ~O ACI'IJCOLI:. 
COOPERAT!V!!M:l 
t:nENSIO RVQI.L __ 
EltTR!F !CA_o;lo RURiol. 

PROJETO$ ATIVIDADES TOTAL. 

2'1 .-670. DOO 

l ,06.7. soo 

7~5.200 

7\.t.OO 

10 ..oi"'. ~-:;o 

10. !05.0'00 
2'J5 l>-00 

SA.l:\,000 
~ .. a .coo 

!lS .. , TOO 

SS-4. too 

:l60. 700 

:JU>.700 

.tz.ooo 

~ 7(10.000 
1.2!!(-.JOO 

1'26.000 

3.46-4 . .(00 

2. ?7~. ~00 
115!1.-000 

"21 .000 
1.007. fQ9 

10.26).600 
97. •oo 

TO.O~:l.Zoo 

62'.900 

'lii.I29.&0o 
ec>;~oo 

!:J:S. 6-:!o 
.S.OJJ.!iOO 

900.000 

. 66:.. ~00 
26~. IO;J 

_ 1&0. so·o 
1.12'0 ooo 

:n.:soo 

-:r.trll\.700 
1 .0~.:1' 100 

.726.600_ 
1 ;!I.. s-oo -
:n. 1 oo 
·;~,DOO 

:1.07~.000 

tl!9. 200 
2.06).000 

'il2 .t!OO 

!.'il71l.JCO 
! .OZJ . .t-OO 

':I!. 700 
-!lO&.'JCO 
1~2".~0 

~~ .1100 
!ll~. t.-00 

~.!DC. 200 
~'J 700 

1. 7:.·;. <H.>o 

7CS. 700 _ 

! 600,000 

U.l.~OO 

11111-~00 

.(0,000 
),., 100 

.. ! ! .::::01 •. 100 
?7 ·''O'O 

!O.c.tlJ.JOO. 
1.~7.,:000 

' llZ.SlCO 

!0.47~ ._t._;J_9 
t;tl, ":1"0'0 

_fJ.!i.t.;tO 
llo,D!;IJ. :>0'0 

'1.LS.O'CO 
soo.ooo 

1,7":17 JCC 
-211•. 100 

· · •~>õ ;g-oo~ 
! .120 ,OÇ.;) 

2-!l,::;.:::o· 
7! .o!IC•J 
2:::1.500 
.. 6.!:i~ 

IJ_.j.O~,!:i-~ 
l..:l~ll. !CP 

11.5!.2.0-0 .. ~ .... ~.:_;; 
J!. 1CÇ 
75.~CO 

- ::l-<11.000 
--- '!J.L~,QO.O 

4.02"9: 100 
"!119.200 

. __ 2.06J.OO"O"' · 
'95~. !00 

92.110::0 

2.::1'::!.9.0~ 
1,02:) 1!00 

!:il.700 
_ A67.609 

f.L;!.!iOO 
M.I!'OO 

111• ~")Ç 

7. 7JO, ::;(lJ:)-

69. :rcv 
I, 7Q'J 1!0•'l 

•] n:>J 
76-:-7Cõ 

=r.JI\0,000' 
1.0'CI6. JOO 

126.õoo 
1.600.000 

- 2~J_.'lQO 
llii!.I!OO 

~~ ~0._000 

:::L 1.00 

ll.'i\1!1.000 !2 . .(~9.~00 
1.1\IC:;!OO 1.111~.200 

::.275 :)00 
I 6!. Qç,O 

160'.0<:1o 76-Q ooo 
6.601.100 ·--o..o.:?~.!C-0 

2.""100 1.C>C9.~1Xl 
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CODIGO _ ES.PECiriCAÇÃO 

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

20 ,,, :!1-ERVIÇOS OE t~Foll .. .A.Ç0E~ 
:IEAVIÇOS OE !NFCil,....,Çl.o E CO>IT::fJ.•INFCRMJ,.ÇÃO 

~· ;:;~ 7 'ZC<l 
7.200 

., 
o" o" 
"' 

" ... . , 
"' .. 
•o• 

" 

PllCQ:I~MJ,.S !>!T[,G=I.O.CC5 
AQM)Ij)$ll::AÇlO Ç(Q-.t. 

AU;J~TE>~CIA F !~ANC( IAA 

PQOc.::IA'-O:...ÇlO (S"ECI~l 

(N:IIh'O O( PQ)\.Ol:JQO ~AU 
[t<SI"O QtCULAQ 

EN:III<O ~ S(CU>IC(l CA.O.U 
fOQ ...... ~lO PA<:I4 O SõE TOI'l PIO I ...... Q lO 

(NSII<O SUP(I'liOI'l 
(NSII<O t)[ CRACKJ4ÇlO 

.L:ISISTEO!C:IJ. E p;;tvlOENCIA 

::·171,:100 
U2" • .1'00 

t.G-1'0.000 

4~'11.~00 

2. :;()0 
.. ~,.,soo 

2.:1100 
2.::100 

:. 11·1. ~eo 
1~2. :roo 

I , 1!>2'0 • COO 

&2'01.:1:00 

.:r.soo 

.1'.~00 

•• ... PQ;~~~t~l~'-t~r!i :· ~~~~~~::~~~~~Q~IOO<:I- PV:I~IOJ 

Outro ponto positivo é inclusrio, pela pr!11eira 

vez no Orçamento do. UnUio dos Fundos d8 Administração F.ederal. 

Embora de valores modestos quando comparados aos 
pr!:'lcipals como o f'undo da Previdência e Assistência Sccial e o 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 
-

1 I 100 At:M1Nt3TAA.Ç:\C DIAETA 

11101 CAIIINETE DA Pl'IES'IDEHC[A DA FIEPUilliCA 

11102' CONSELHO OE SECUR4NÇ.l. N4CIONAL 

III OS Sli:AVICO N.l.etON"'L DE INFOAMAÇÔES 

I 110.( UTAOO•MAIOR ÕA~ FOAÇA.S AQM.'DAS 

1110, CONSULTOQI4 CE~AL CA REI>UBI.IC" 

11106 S!Cli!TMUA O! PLAN~.J""""'IHO É COOROi::N4,lO 

11107 S~CAE1ARI.l. OE AOMI.NISTRAÇXO I>U!lL.lCA 

IIII! S!CRETAAIA !l'EC:U11VJ. DO I>ROCRA!oU N4CIONAL 

I 1200 SECI'IEU1214 EHCU!IVA 00 I>Roc.::aA'-\4 NACIONAL OE 
• lNTlDADES. SUPUtYI:S.IONA04S 

11300 ~_ETAR IA OE Pt,_.HIE.JAM[NTO E COOROENAÇ'lO 
• ElH.lD40ES SUI>ERVISION404!) 

1140Q SEC:AtUJtJA OE ACI<illfiSfJU.Çio 1>\JDLIC:A 
• &NTlOA.OES ~UI>UlYJ:)JO>IAOAS 

11.,00 CONSElHO Of ~tC1.JQA~Ç4 ~AC:tO.'IAI. 
• INTJCA.OES :!.UVE~VISJON404~ 

Por esses consideraçi:les rica evider~clado o trllt!, 
mento insur!ciente e inadequado ao setor agrícola, pela sua po
siçllo estratégica, cu pelo grau de prioridade que lhe é atribu.! 
da nesta fase do desenvolvimento nacional. 

Esta Comissllo, entretanto, à luz. das rastrlçtLes 
regimentais mencionadas na introduç!lo do relatório, pouco pode 
contribuir para alterar o p:rgceuo encadeado pelo executiva fe

G,t,.: deral,·a nlo ser ugistrar as Obfervaçaes pertin.entes. 

" 

TOTAL ZI,IJ70,tOO • 4 .-7 I 1 , ?CIO 

Fundo Nacionlll do Desenvolvimento que somados alcançam a quase 
110,; da receita do Tesouro, os fundos sob a gerência do Ministé
rio da Agricultl'ra representa111 parcela significativa das dota
çl:les orçamenUrJas do JJiinisUrlo. 

qECun:;c.s ro TE!.OU::IO 

. 

PROJÉTÓS ATfVibADES TOTAL 

17,807.471 14.631 ... ,: " . ~J>I-. 71 J 

961!,000 s64.oco 

4. 3116.1100 213.600 4.&00.~00 

l.ltiO.OCO 1.910.000 

O.z~ll.&::~a I .!ii!S7 ,Õôlot6 IL:l:\7,600 

•o.soo .(0.:100 

,,143,000 7,\<I!LOOO 

' •• uo.uo a.121, 1a0 :1.::150.:JOC 

IRI\IC4ÇliC 0.7\12.109 217.1:lol ll!o,06"ôi.'ÕIJl 

IRR ICA,ÇÃO 
I!S.HÕ.Iolt to,a•n,,ad. :i•Lo~:&.vu 

-

oiO,<t,OD!L (:t.IS2't.:.o~ tl.O!I~.soc 

... 
tl.:n'IS tlH,1:t.i !IU,ICO 

:), 111&.000 :1. '!lot..aoo 

TOTAL U,f.L'I..oiiiO ... ,'1101,0-07 IS •• ~l.!~7 

Nenhullla Emenda fOi acéita 11. propcsiçlio. 

Ett vista disso, e nos -ter111os dil5 conslderaçi:les 
precedentes, op!l'lamos pela aprovaçllo dO Projeto de Lei orçamen
Uria para o e~ereíeio de 1988, na parte relativa! ao Subanexo 
1),000 do Poder Executivo- MinisU;!o L1a Agricultura. 

Sala das Cofl'lintles, em 21 do out:ubro da 1987 
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RELATO RIO 

FRANCISCO ROLLEMBEnG 

NABOR JONIOR 

RACHID SALDANIIA DERZI' P.v..4tk...:A 
POMPEU DE SOUZA 

!lOGO NP.POLEJ\0 

ROBERTO c;AMPOS 

MAURO BORGES 1 ~ 
ME:IRA FIL!lO . 

01\SO CO:IMBIU\. 

JoJi:O CARLOS BACELAR 

MARIO LIMA 

MJ\.uno SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NYOER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

RUBEN FIGUBIRO 

VIRGrLD1tSIO DE SENNA 

JoJi:O ALVES 

s.eRGIO_ BRITO 

S!MKo SESSIM 

JOFRAN FREJAT 
JoJi:O MACHAD_O ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

AR'l'ENIR WERNER 

FELIPE MENDES 

ADHEMAR OE llARROS FILHO 

FERES NADER 

FÂBIO RAutntEI'.rTI 

ROBERTO JEFFERSON 

JOS.e LUIZ OE S1i. 

VInGli.IO GUH11\.RÍ'ÍES 

GIDEL DANTAS 

GEOVANI BORGES 

ARNALDO PRIE'l'O 

JORGE ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQOA 

CARREL BENEVIDES 

PARECER N' 9. DE 19_87-CN 

DA COMISS10 MISTA DE.ORÇAl'.EN'l'O, sobra o Proj~ 

to ele Lei n9 l, d111 1987 "(CN), que "est.ima_ 

receita e fixa a cles,.:oes.n da UniEo para o -exe_;. 

c:Ccio financoiro do 198.8", refcrerite: a progr!!: 

ll!ação a cargo do Órgão do "MINISTERIO DAS CQ 

MUNICAÇÕES" (cÓdig-o 14000) e de sua entidade 

11upervisionada EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODI

FUsJiO (eócllgo 14201). 

R E L A T O R: Senador HUGO NAPOLEÃO 

Atravé11 da Mensagem n9 151, de 1987 - -CN (ri9 Zf!6/a?, na 

origem) e, em cumprimento ao <!lillpOiiitO nos artiqos 65 e 66 (la Constitu!_

ção, o Scmhor presidente da República submeto ao Conqresao Naciõnal- -o 

Projeto (!e Lei n9 1~ dt~ 1987 {CN) que "estima a receita e _:(:i~ª 31 c~~P~ 

sa da .lfniio p<!ra o exercicio financeiro (!e 19_!!8". 

Na referida Mensagem., o Senhor Presidente. da República ~ 

firma que a proposta "esti fundamentada nos objetivos e metas dõ -PrJ2. 

groamill ,dQ Açio Gove:rnrunental pa.rill 1988, respeitados os n!veis de ®icit. 

investimento e poupança preconizador;; no Plã,no de Cont,_::r;:_qle Macrooconõm!_ 

co•. 
Coubo-llle, por designillç:io do ilustra Pres_iélente da Coml.s -

são Mi11ta de Orçamento, o elQUIIO da despegã do M.inistêrio da!i Comunica

ções e da sua entidade supervisionillda anteriormente epigrafada. Neste 

seqtido, apresento abaixo Q<.~adro demonstrativo da de!>1 ""' ua;;tuele M!. 
n.istirio para o periodo, Qiscriminado por entidacfci. E-i-=l.o: 

DEMONSTRATIVO DA DESPESl\ POR UNIDADE ORÇAMENTJiiUAS 

l-4000 - MINIS'l'_eR~O DAS COMUNICAÇÕES 

RECURSOS DO 'l'ESOURO 

CODIGO ESPECIFICAÇXo PROJE'l'OS A'l'IVIDAOES TOTAL 

l.UOO Miministração Direta 6.545.564 6.545_.5_64 

14200 Entidades SUperv:isia'JaàaB 2.100 40.962 441 .062 

TOTAL 2.100 6 • .>189;526 6.991.6210 

Czl 1. ooo~oo 

Preliminarmente, algumas considerações sobre os dados g~ 

bais do ~inistiirio talvez con_t.~ibuam para com a. an~li~e em questão.l. 

O montante das despeliias prev1.stas par& 1988, para o Mini,! 

téx·io "aas Comunicações é cie Cz$ 6.991,6 bilhÕes, o que corresponeã ~ 
0,2lt <!lo mOntante global do:; recur!IOs do 'l'esouro. Trata-se ae uma tax.a 
sica-nificativamente menor do que 11.quela do ano illnterior -- 0,3_0~. Por o~ 

tJ::o lado, a dotação representa um cre;cimento de 308,2t em relação .i 
do eXeré!cio em vigor (Cz$ l.7Ú,7-b1lhÕen), que, por sua vez, - havÚ!. 

crescido apenas 0,48\ em re~a:ção ao ano--imediatamente anterior (1985). 

Da despesa previ:~;~ta para e-t~ta unidaóe orçamentária, de.st;! 

n~~m-se Cz$ 1.932,0 bilhões a.s despesas coi-rentes, represl!ntaneo mti ~ 
-~menta de 441,07\, acima, portant-O, ciit- tax. çlobal. .Ji as despesas de 

capital tiveram uma previsão de crescimento de 273,2lt, compensando o 

peso daélo às despesa:; correntes. 

Vale Clestaear que 1 dentre as despesas correntes, o que 

mi!s c.resceu foi a de 111erviços i!e terceiros e l!!ncargos (857,STU -com 

de.st.ague para a conta "remuneração de serviços pessoais" que cresceu 

·g'o6,43-t. coiiVém, toll~v_i,a, ressaltar q:u~ representa api!nas crescimento 

da conta Pessoal, que cresceu 366~56~ (aci.rna (la médi11. global, portanto)~ 

pode indi:car a altarnativa de contratação_ de serviços para suprir as 

necessidades&:!: cumprimento de rr.eta:lil f:Csicas ao invés de opção ele COJ! 
tratações em massa. I~ 

Quanto ãs entióadea .8-Upervisionada:s, o presente Projeto a 

presenta, p11ra o Mini11tirio das Comunicações apC:rias a EMPRESA- BRASILE! 

RA DE RADIODIFtJSEO, COilt a dotillçio total 4e C;:$ 910,3 mi~hÕes, dos~.s 

o Teaottro suporta Cz~ 446,0 milhÕes. 

OS recw::sos destinados a esta Empresa representam 6,_~7\ 
dos ieCW::soS Prev:fiitoS -para o órg-ão, representando um crescimento-- de 
324,58\ em relação ao ano ant;erior. na:· total de:stinado a es1:a suflerV! 

sionada, Cz$ 842,8 milhÕes destinam-se a despesas correntes e C:!:$ G7,4 

milhÕes a de:çpes11. da capital. Ressalte-se, ainda, que, neste íimbit.o , 

.!IS despesas lllaia acentuadas estão ~a área dit Pessoai {C-z.$ 450,9rnili:.res), 

elos quais, C:z$ 290,7 ~hões são (lestinD.clos .i conta "Serviços de Ter_ 

ceiroa e Encarg-os". 

Diante do exposto, ma.nifl'l:çto-lOO pala l!provl!çiío- dO Projeto 

de Lei: nÇ> 1, é!e 1987 (CN), na parti! re.ferente ao Ministêrio das COlUUfl! 

c~ções e su11 SupnrvillliOnilld.ll Empresa Brasileira de Radiodifus~o. 

-SALA DA COMISSÃO MISTA OE ORÇAMENTp, EM 21 de OUtubro de 1987. 

FRANCISCO ROLLEMilERG 

.iõlí.O- CALMON 

I.EOPOLDO PERES 

NABOR JONIOR 

RACHID SALDANIIA OERZI 

RAIMUNDO LIM 

POMPEU DE SOUZA 

EDÍSON LOBXcl 

IWGO NAPOJ.Eíia 

ROBER'tO CAMPOS 
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MAORO BORGES-

AFFONSO CAMARGO_ 

ALBANO FRANCO 

ME.IRA FILHO 

OASO .:.CO!MeBA 

GENEBALOO CORREIA 

ISRAEL PINilEIRO FILHO 

~O CARLOS -BACELAR 

MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSON 

NYDER BAlUIOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

ROBEN FIGtl'El.RO 

VIRGILD~SIO OE SENNA 

JOÃO ALVES 

S!:RGIO BRITO 

SIMÃO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOKQ ~lACHADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

SAULO QUEIROZ 

FURTADO LEITE 

ARTENIR WERNER 

CESAR CALS NETO 

FELIPE MENDES 

AOHEMAR OE BARROS FILHO 

FERES NAOER 

FABIO RAUNHEITTI 

ROBERTO JEFFER:SON 

JOS~ LUIZ DE S~ 

VIRGILIO GUIMl\RÀES 

GIOEL CANTAS 

GEOVliNT BORGES 

ARNALDO PRIETO 

JORGE ARBAGE 

JOAQUIM BEVII.Jl.CQtl'A 

CARREL BENEV:'"DES 

PARECER N' 10, DE 1987-CN 
DA COMISSÃO-~!ISTA DE ORÇJIMENTO, sobre o Projeto 

d~;~ Lei nQ 1, de 1987 - CN, que estima a Rec~i
ta e fixã- a Despe-sa· da--bilfiO p.n'll o exereleio 

f1naneeir'o de 1966 - Mf"nistério dA Cultura e Mi 

nistédo da "C1êno1-8; -e TecnOlogia. 

Fomo:.: inoo.:nllbl.-do:; pelo Presidente da Comissão Mi!!, 
ta de Orçanl<!!nto pal"a relatar o Vencido, nas partes :relativas 40s Minis

têrios da CUltUr'll. e O da C1ênoi8. e T<i!C:il.ologia Constani:.es dÕ Projeto de 

' ,Lei grçamentãr:!:,a·da Uniij.o p011r,_ 1986., ....-e:o: que o Parecer' do iiusi:.l:'e Sena

do:!:', RobC:r:i:.o campos pertinente-~ matéria nãé m~l:'éceu apoianiento poi- E!sta 

Comi~são. 

I - MINIST~R!O DA CULTURA 

COube ao Ministério da CUlturll l:'ecursos do TQSO,!! 

rode ordem de Cz$ 7.358.210,000,00 {sete bilhões, tl:'e::.entos e cinqueD_ 

ta e oito milhões e du::.e~tos e de::. mil cruzados), com uma pa:rticipação 

de tão-somente 0,22% em l:'Olllção ao orçamento ge:rai da -Uni.io." ilos Ól:'-

g-ãos do Poder Executivo, tal plll:'ticipação sõ n:io é menol:' do que o do 

Ministério das ComunicaçÕ!!S, que é de 0,21\ ·(vinte e wii centéSimo por 

cento), 

-Cornpllraneo as dotações dest& exercioio com liS Ai!. 
propos-tlf houve um acrêscimo nominal de 531,50'1_-

Os recursos do Ministério da Cultura estão dis

tribu!dos, segundo as unidades o:r:çamentârias, cn"'::t:e a Admil:'-istração Di

reta com_c::.; 2.386.157.000,00 (dois bilhões, trezentos e oitenta e oito 
fitilhÕes e cento e cinquenta e sete mil cru:o:ados) e as Entidades Superv4:_ 

sionadas com Cz$: 4.970.053.000,00 (quatro bilhões, novecentos e se

tenta milhÕes e cinquenta e tres mil ol:'u:o:ados), 

Quanto às Categol:'ias Económicas, a previsão 

-- -dn- Despesa do Ministêrio é a se<]Uinte: 

ESPECIPICAÇAO 

DESPESAS CORRENTES 
DESPESJ\S DE CUSTEIO 

TRANSFE~C~AS CORRENTES 

DESPES~S DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
INVERS0ES FINJ\NCEIRAS 
TRANSFEREN'C::AS DE CAPITAL 

TOTAL 

VALOR 
6,275.832 
1,232.396 

5.043.436 

],082.378 
105.513-

6_.211 
970.654 

7.358.210 

Em Cz$ 1.000,00 

' 85,29 
16,75 

68,54 

14, 7l 
1,43 
0,09 

13,19 

100,0'0-

Do <;!Uadro acima, destacamos os l:'ecursos con"

signados ãs Transferências Con:-entes, dos qu,ais cz·$ 4,67S.767.0UO,OO 

(quatro bilhÕes, seiscentos e setenta e cinco milhÕes e setecentos e 

aessent.!l e sete ll)il C_ru::.adoa) destinam-s~--~- _T:r:ansferências Intergo- _ 
vc::-namentais, a que objetivam estabelecer-· intercâmbio cult.ural 

instituições governamentais e privadas. 

São quatl:'o as EntidadeS Supervisionadas do M! 
nistêrio, cuja alocação de reoUl:'sos l:'e?msenta 67,54% dõ total do ó.:;: 
qão, e que apresentam a seguinte distribuição: 

Em C2;$ 1,000,00 

RECURSOS DO TESOURO 

ENTIDADES VALOR 

FONDAÇTiO CASÁ DE'' RUI BAlUlOSA 192:764 '3,88 

FIJNOAÇJ'i.O JOAQUIM NABU'CO 544.800 10,96 

FIJNOAÇÃO NACIONAL DE A:RTE 1.233.669 24,82 

FONOAÇ1i.O NACIONAL PRO-MEMORIA 2.998,620 100,00 

TOTAL 4.970.053 lOO,OO 

Pela primeira Vl!!:O: foi incluído no orçamento 

da União a programação dos Fundos da Adrr.inist.ração Federal. Jl.ssim, 

os Fundos referéntcs ao Ministêl:'io daCultul:'a são: Fundo de Direito 

Autoral, com Cz$ 90,000,_0_0 {noventa mil cr-\l:o:a.dos) e Fundo de Promo

çiio C\l.lturaJ. eOltl. Cz$ 45.000,_000,00 (qua:r:enta e e:Lneo 'mi.lhÕes de c:r:u_- _ 

zadoa). 

II - MINISTCrao DA CIENCill. E TECNOLOGIA 

As dotações .~c_s.t:inadas ao Ministêri_o da. C~ê~: 

cia e Tecnologia, com l:'ecursos do TesoUl:'O, somando .!1 impoJ::tânoia de 

CZ$ 32.510.602-~000,00 {trinta e dois bilhÕes, quinhentos e de::. mi

lhões e seiscentos e dois mil cru:o:ados), oorl:'esponde a l% do_ tcot,al 

geral dã: União~ apl:'esentando um aumento nominal de 525,60% eii\ re-l<i

çiio ll.O orçamento do Ministério apl:'ovado pal:'a o e~erc!oio em curso. 

oo total do órgâc, ora em análise, CZ-$ 

17.996.190.000,00 {de::.essete bilhÕes, novecentos C noventa e oito 

milhÕes e ceni:.o ·e noventa mil Cl:'U::.ados) destinam-se ã Administração 

Djret{l e os :testant,..,s Cz$ 14.512.412.000,00 {quator:o:e bilhÕes, qui

nhentos e do:O:e milhões e quatrocentos e doze mil cru:o:ados) ãs enti

dades Supervision<!ldas. 
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Segundo a na.turl:lza da despesa o:. recursos es

tão distribuídos conforme demonstrativo abaixo: 

ESPECIFICAçAO VALORES 

DESPESAS CORl'IENTES H.477.679 _-!>9,91 

DESPESAS DE CUSTEIO s-.s8o.sos 17,16 

'l'RANSFERENCIAS CO.Rl!EN'l'ES 13",897.174 42,75 

DESPESAS DE CAPITAL 13.032.-923 40,09 

INVESTIMENTOS l. 776".<108 5,46 

INVERSÕES FINA . .'1CEIRAS 1.032. 704 3,18 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.223.811 31,45 

'.COTA L 32.510.602 100,00 

:00 demonstrativo acima, de.11tinguimos as dotações 

alocadas nas "Transferências Correntes" e as de "Capital". Aqllelas, 

em quãse toda sua totalidade, serão transferidaS pnra o ConsE!lhO Na

cional de Desenvolvimento Cientifico e TecnolÕ9ico, enqunnto as úl

timas serão p4l:'a o Fundo Nacional cl!ll Desenvolvimento Cientrfie_Q. e 
TecnolÕ9ico. 

No tocante ao programa de trabalho do Minist! 

rio, destacamos a função ~Administração e Planejanento", única do Óf. 

gão, u o proqrama "Ciência e Tecnolosia", qu~ absorve todos os recu=:_ 

sos destinados ao Ministério da ·ciênCia e Tecnologia. 

J\ Gnica entidado Stlp!.!rvisionada do ~linisti!rio é 

o Conselho de Desenvolvimento Cientifico e TecnolôC;ico. 

Do extenso elenco d:.l progrmnnção desse Conse-

lho~ destaca~:~os as seguintes atividades: 

A'l'IVIOADE 

COOROENAÇJ.í.O E Ml\NUTENÇ1í.O DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

FOMENTO li. PESQUISA FUNOI\MEN'l'li.L 

FOMENTO A PESQUISA APLICADA 

CONCESSÂO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA 

MESTRADO, OOUTOPAOO E P0S-DOUTORADO 
(ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÂO) 

CONCESsAQ DE BOLSAS DE ES'l'UDO 

Em Cz.$ 1.000,00 

VALOR 

2.462~877 

1._769.285 

1.1o9.sn 

4.288-.000 

2.57_3. 133 

AlelÍI dos recursos consignados diretamente ao M! 

nistério da Ciência e Tecnologill, a proposta prevé as dotações õ.os 

Fundos. Assim cabe ao Ministério os seguintgs: 

FUNDOS 

- Fln-100 NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

CIENT!FICO E TECNOL0CICO 

- FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFOB_ 

MÃ.TICA 

- FUNDO DE 1\MPARO A TECNOLOGIA 

- FUNDO DE ATIVIDADES ESPECIAIS 

- FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA 

TOTAL 

EmCZ$ 1.000,00 

VALOR 

5.110.000 

60.7--00 

12.500 

--40. •. 000 

2. 000 

5,225.200 

Não há emendas que devam ser objeto de delibe

ração, relativas ii.s partes que relatamos. 

Ante o exposto, somos pc1a aprovação elo Projeto 

nas partes refer.:!ntes aos l~inistérios da cul.tur.a e da Ci6ncio. e Tccn2 

logia. 

Sli1A DA o:MISSJio MISTA DE ClFÇAMENIO, em 

0~~~-

-pnf,NcJ:sOJ ROLLEMDERG I ~ · 
JOs'í.O CJ\LMON 

21 de. 

NADOR JON!OR .? • _., -r 
RACJIIO SALOANUA OERZ!/' ~ · 
RAIMUNDO LIRA 

POMPEU DE SOUZA 

EDl.SON LOBÂO 

!lUGO NAPOLEKo 

MAURO BORGES 

MEIRll. FILHO 

J01\o CARLOS BACELAR 

MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO . 

MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSON 

N:lDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

RUBEN FIGUEIRO 

VIRG!LDÂSIO DE SENNA 

JOXO ALVES 

S2RGIO BRITO 

sJ:MXo SÚlSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOli.O MACBADO ROLLEMBERG. 
ANToNIO- FERREIRA -· 

SAULO QUEIROZ 

FURTADO LEITE 

ARTENIR WERNER 

CESAR Cl\LS NETO 

FELIPE MENDES 

PEREs NADER 

FfLBIO RAON!ll!:IT'rf 

JOS2 LUIZ OE. Fli. 
Vl:RG!LIO GUIMAJtllES 

GIDEL CANTAS 

GEOVJ\Nt BORGES 

1\llli'ALDO PR:tlr"TO 

JORGE ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CAR&EL DENEVIpES 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, do Senador ROBERTO 

CAMPOS, na COMISSJto MISTA DE Ól\ÇAMENTO, sobre 

c ProjetQ de Lei n9 01, da 1987 (CN), que "e!!_ 
t:!.ma _a Receita e fixa 011. Despesa dll. União para 

o exercício .financeiro de 1988" - Suba.nexos 

3400 - Ministério ('!011. Cultura e Ministério da 

Ciência e Tecnologia. 

CUmprindo dispositivos con.stitucionll.is, o Excelent!ssiroo Se 

nhor Presidente da RepÚblica. submete à ~p;:eciii!.Çiio do- Congresso Naci~
nal o Projeto de Lei n9 01, ele 1967 {CN), qu& el'lt1lna a Relc•itill e fixa 
a Despesa da Uniiio para o exercício fitl.a.lieeiro de 1988. 

A propoSta orçamentãria para o p:t:'Sximo- exerc:!ci.o fixa a de~ 
pesa da União, com recursos do Tesour-o, em CZ$ J.2JR..487.000.000,óO 

(trés trilhÕes, duzentos e trinta e oito bilhões e quatrocentos e o! 

tenta_~ sete milhÕe_s ae cruzados), representando um inere:nento nom! 

nal da ordem ele 481,77i, em confrorito com o orçamento aprovado para 
- o presente exercíCio. 

De acordo com a t~enaagem do Senhor Presidente da RepÚblica , 

~omuinhadora do Projeto, a proposta orçcament.!iria da' União foi e1ab.2. 

rada segundo _os se9uintes parâmetros; taxa de inflação de 60%; cres 

cimento da 6% do l'IB; salQc na Balança Corilel:cial deUS$ 10,0 bilhÕe:l:; 
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e um Cléfiei t (no eon~i to oper111eional dlil. necessi<lade de fin~~;nciU~ento 

liquido} de :!1; do PI.B. Segundo ~~;inda a !{ens~~;g'em., ~o _;:efcrido déficit, 

o Orçamento <ia União t"-esponde por 1-,2711, fic~~;ndo o restante à conta 

dAli necessidades d~~;s empresas li!St~~;tais, dos Estados e Municípios, e 

do Sistema Nacional de Previdénci~~; e AB_$istência .so:c:ial. 

Coube-nos :rcJ.~~;tar as partes referentes liiOS Ministerios da 

Cultura e da Ciênci~~; e 'l'eertolõ<]ia. 

I - MINISTtfUO DA CULTURA 

Foram aloC;:~.de>s. ao MJ.nl$-tério da Cultura_ r!!cursçs oo Tesouro 

de ot"dem de Cz$ 7.::558,210.JJOO,OO (Sbte 'Jilhaes~ truentos e cin-

umo 

particl-paç!lo •• etn relaçr>o ao orçamento geral 

da Uni!lo. Dos ér!;l!IOS do Poder E:.:ecu_tivo, .tal parti~ipação 

n!lo é menor do que a do Mirdstério das Comunicaç~es, que é 

D,21%. 

,, 
,. 

Comparando as. dotaç~es des~e e:.:ercício com as 

pl'oposta, houve um actéscimo nominal de 5::51, 50%_. 

,, 

Os tecut'Sos do Ministério da C_ultura estªo distri

bu.i:dos, segundo as unidades ot"çamenUirias, entre a Adaiinistraçr.o 

Direta com Cz$ 2.368.1.57.000,00 (dois bllhões, tl'e:{entos e cite~ 

ta e oito milh~es e cEJnto e cinquenta !':.sete ~il c~ruzados} e as 

. Entidades supervhionada_s com Cz$ 4.:no:o5::5.000,00 (quatro bi

lhões, novecentos e setenta _m~_lh~es e cinquenta e três mil cruz! 

dos}. 

Quanto ils Categol'ias EconOmicas, a p_r:ev!sllo da De~ 

pesa do Ministérlo é a seguinte: 

ESPECIF'ICAÇ/I:Q_ 

DESPESAS ___ CORRENTES 

DESPESAS OE CUSTEIO 
TRANSFEM.NCIAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
INVERSilES FINANCEIRAS 

TRAN5fER~NCIAS OE C.APITAL 

T O T A L 

VALOR 

6.275.S:!i2 

1 ~V2--::59ó 

5~-~-:~4::56 

1.0a2.:n8 
105.513 

6.211 

970.6,54 

7.Jsa.;uo 

• 
_8.5 !_'29 

-16~ '15 

- 68,_54 

ll.:..?J. 
1,43 

-o,09 
13,19 

Sl:io quatro'as Entidades Supervisionadas do Minis

tério, cuja alocaçl:io de recursos re11resenta 67,54X do total do 

6rgi!:ío, e apresenta a se_gulnte disttibuiç!!o: 
Em Cz$ 1 .ooo,OO 

RECUR_S_OS DO TESOURO 

ENTIDA~ES 

fUNDAÇI'iO CASA DE RUI BARBOSA 
FUNDfiÇ.!IO J.OAQUIM NABUCO 
f'UNOAÇ.!IO NACIONAL DE ARTE 

FUNDAÇ/'\0 NACIONAL PRÕ-MEMóRtA 

T O T A L 

VALOR 

19~. ~6-1+

,:i4.1_l,!!QO. 

'1.23J.Ç69 

? . 988.820 

4.970.053 

• 
3., 88 

10_,96 

~4,8"2 

100,00 

100,00 

Pela primeira vez foi incluido no orç11mento da 

Unillo a proljjramaç!lo dos fundos da Administ~açlio Federal. Ass1m, 

os Fundos referentes ao Ministério da Cultl.!rtl s~ó: runao de 01-

reito Autoral, com Cz$ 90:ooo,oo (noventa mU cruzados) e Fun

do de Promoçao Cultu_ral çom Cz$ 45,_0QO_.OOO,OO (quarenta e cinco 

milh~es de cruzados}. 

, Outubro de 1987 

II - MINISH~fiiO OA Cl~NCIA e:- TEC:NOLOGIA 

As dotaç~es destinadas ao Ministério da Ciência 

e Tecnologia, com recursos do Tesouro, somando a importancia de 

Cz$ :32.510,602,000,00 (trinta e dois bilhi:les, quinhentos e dez 

milhões e seiscentos e dois mil cruzados), corr:espondem a 1% do 

total ·geral da 1JnHio, e apresenta um aumento nominal de 525,60% _ 

em 1'e1aç!lo ao or~amento do Ministério aprovado .para o exercicio 

em cutso. 

Oo total do órgão, ora em. análise, Cz$17.998.1510. 

000,00 (dezessete bilh1les, novecentos e noventa e oito milh~es 

e cento e noventa mil cr_uzados) destinam-se 11 Administraçlio Di

reta, e os restantes' Cz$ 14.512.41_2.000,00 (quatorze bilh~es,qu.!, 

- nhentos e doze milMes e quatrOcentOs e doze mil cruzados) às 

Entidades supervisionadas. 

Seg_ur:do a natureza da despesa os recurso$· esttlo _ 

d!stribuidos conforme demonstrativo abaixo: 

ESPBClFICAÇ1\0 

DESPESAS CORRENTE 
PESPESAS DE CUtTI!:IO 
TRANSFERCNCIAS CORREN'I'ES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

INVERSÕES FINANCEIRAS 
'l'RANSf'E~CIAS DE CAPITAL 

TOTAL 

VALOR 

l9.417.679 
s.sao.sos 

13.897.174 

13.032.923 

l. 776.408 
-1.032.704 

10.223.811 

35.510.602 

s9 .9I 
17,16 

42,75 

40,09 

s, 46 
3,18 

31,45 

100,00 

No tocante ~~;o programa de trabalbó' <!lo. MiniStério 

<!!estacamos a função HA.:tministr;:~.çã6 e t>lanejamento", e o progral!ln 

_Nc~énci~~; e Tecnologia,;, qua absorv:_rn todos os recursOs d.ilstinaélol:l

ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nota-s,. que cerca de 60' 

dos recurso:J são destinad~s .ii- miiquina burocrÁtica do Mini.s.tério e 

a trnn.sfe:rências, de custeio, legitimando a irnpres..:ão de desper~ 

cio: gasta-se mais caia. a administração Clc. que Com a -pesquisa e 

C:iência. 

A ún.i.ea entidade supervision;:~.da dQ Minisotério é o 

Conselho dli! Desenvolvimento Cientifico e 'l'ecnolÕgico. 

Do extenso elenco-de prograiM.çií.o desse Conselho 

dQstacamos as seguintes: 

ATIV'IDAl:lE 

C:OORDENAÇ1\0 E MAN.U'l'ENÇXO DOS SERVIÇ"OS 
ADMINISTRATIVOS 

FOMENTO 1i. PESQUISA FUNDAMENTAL 
POMEN'l:O A PESQUISA APLICADA 
CONCESSXO DE BOLSAS DE ESTDDO PARA MESTRADO, 

DOUTO:RADQ E P0S-DOUTORAD0 (ENSINO DE pOS-
-GRADUACZi,Ol. -

CON'CESSXO DE BOLSAS DE ESTUDO 

Cz$ 1.000,00 

VALOR 

2.462.8'77 

1.76!.285 

l..l.09.8SI2 

4.288.000 
2. 573--7-3.3 

Além dos recursos consignados d.iretaJ:!ente ao Mini!, 

tério da Ciência e Tecnologia, a proposta prevê as dotações 

Pundo11 . .As~;im ~ !lbel'll ao Ministério os seguinte11: 
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FUNDOS Cz$ l.ooo,oo 

- FUNDO NACIONAL DC DESENVOLVIMENTO CIENTlFICO 

E TCCNOL0GIC•) 

FONDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORM1Õ.TICA 

FUNDO DE AMPARO A TECN"Ot"OG!A 

- PONDO DE A"l'IVIDADES ESPECIAIS 

T,OTAL 

'· o Mini.st5.:d.o da Cu.ltu:~:a, desde sUa 

Vl\I.OR 

_s__u_a_ooo. 

60.700 

12. soo 

40.000 

á.-.225.200 

criação 

por desmembramento do Mini11tiirio d.a Educação e Cult=a,- _cal:actm:! 

za-se por uma tunção eminentemente repaasadora de :tec=sos já que 

ni!io cabe a ele desenvolver trabalho em sua atividade-filll. Assim 

sendo, sua exi~tência, supérflua no qur~ se refere ao objetivo de 

r.~elhoramento cultural, incorpora, no entanto .. um custo burocrático 

éleanecessário. Impõe-se Iii conclusão-de que solução menos onerosa 

eonsistiri;,. em fa2:er reverter ao Ministério da Eélucaçi"o as · funções 

e dotações do Ministério _da Cul.tura. Propõe·...-se, portanto, !!._elimi

nação ~ dota·cões previstas ~ o Ministeric ~ ~~-caberá 

ao Poder Executivo apresentar emenda .i Preposta Orçamen_tiiria, vi

sando reincorporar ao antigo Ministério da Educação e Cultura as 

dotações estritamente ligadas às atividaéles-fins, eccncmizall.do-se 

o custeio da volumosa máquina adltlinistrativa do MinistériO da Cul

tura. 

'· O eompromi:;.so ~vernarnental com o aesenvolvi-

mente cientifico e tecnol.6'iJiCo -deve expressar-se em maiores recur

sos para a pesquisa funaarnental, a pesquisa aplicada e o desenvol

vimento experimental. Este COlllpromisso deve se compatibilizar cem 

a politica de controle infiacionál:io o do redu~ão dÓS gastos pG.bl!_ 

ooa. A existência do Ministêrio .. da _Ciência e Tecnologia, tarobêm ean 

meras funyões dGt :t:'c!passe, incorpora, igualmente um custo burccrii

tico desnecessê.:r:io que seria menor se tais funções continuassem a 

ser exercidas peles órgãos pre-existentes: Conselho Nacional de D~ 

scnvolv,imento Cientifico e Tacnol6gieo~ Ministerio éla Indüstria e 

COmércio, FINEP c SEPIJ\.N. 

O problema de dosenvclvi.mento tecnológico não 

pode.. ser encara.So globalmente "in abstracto". A pesquisa bãaica ii 

essencialmente univer:oitária e, em pequena escala,empresarial. Cll

da Ministério tem que desenvolVer tecno_lÕgiii. vocacionada para su<ts 

próprias atividades-firn, inal;oãicáveis em favor de uma entidade ab.!!_ 

trata corno o MCT. :e o <;~Ue ocorre com a pesquisa agricola, que cabe 

ao Ministério ãa Agricultura, à tecnclc_giil. industrial, que cabe ao 

MCT ou a pesquisa sobre telecomunicações, que cabe ao MC. A teritã-

tiva de _criar um Hinisterio globalixador, par.a atividades que são 

setorialmente <!iferenciadaa, além de gerar desperd,Icios e fonte de 

interminãveia conflitos jurisdicionais. Nos Est~<ios Unidos, Ingla

terra, Japão, por exemplo, não existe um mini:Stério espec.i:fico e 

sim. Srgii.os éle coordenaçã<i inter-minGt.erial dos esforços cientifi- -

cos e tecnológicos, 9eralmente ligados ao Che;t"e de Estaélo. No Ja

pão -Q·papel de maior destaque tem sido exercido pelo MI'l'I (Minis-

terio do comêrcio Internacional e' In<iüstria, pela correta percep-

ção japonesa de que a tecnologia ê elemento dinâmico do_ cÕ!Ívãrcic 

internacion~l. Conclui-se, portanto, pelo _cancelamento <ias dota

Ç5es ·or~amentiirias do Mini1lt~i''iO -d-a 6ê'neia e Tecnologia pela 

~aloc~ção doa valores _constantes___do Projeto de 'Lei a §_!gãos já 

existentes, notadamente o CNPq e~ Ministério da Indústria e Comê!; 

~i_o_ .. o cancelamentÓ~ daS ·aot.iÇ_õeS do Min!_stél:ic da Ciência- e; TEle.::. 

nolo'iJia far!i reverter aos pesquisadores os recursos compr=etidos 

com a manutenção da estrutura buroeriitica do Gabinete do Ministro 

e Secretíiria-Geral. CMerã ao Poder Executivo subl:leter proposta e.!!_ 

pcc.i:fi.ca de redistribuição de funções e dotaçõ_es aos Ministérios 

pré-existentes, através da reesl:l::uturação administr~tiva pianejada 

para reélu:.:ir rniniaterios e superposição de órgãos. 

'· A Quplicação de atribui<;'Õe~ entre o <:omtrc ac f<!~ 

quisa e Del!lenvclvimento, -da TELEBRJ\5, em atuação desde 1976 e o 

centre Teccro;;lógico para· a Informática, criido em 1982, j5 

apont~da anter~crment;. Esta_ dupl_ie_ação pe_ft_siste e se 

foi 

torna 

tecnológica 

enl;J;"e as ã;:-eas objeto de pesquil!la _na_s duas instituições. _,Impõe:.. 

se a fusão densas centros de pesquisa e, conseqnenternente, 

'êliminação, no orçamene.o élo Ministéiio da Ciência e Tecnologia , 

da$ ã.Otações n.9 _36100._0310~!;;61.;1.,~5 - Desenv_olvimento de Circuitcos 

Intog_rado!J na Area de Microeletrõnica, n9 3_6100.03100563.298- C~ 

paci taçã~ ·Tecn-oló-gica para a Produção Industrial de So.ftwara 

n9 36100.031005(;3.299 - .Hanufatura Integrada por Co"lliPiit'~-dõ:r e 

n9 36100. onOOS63. 300 Desenvolvimento de Computadores nko Cc!!_ 

vencionais. Aa dotações citadas referem-se aos projetes que c02, 

centram as ativiãades do CTI durante os prõximos anos. Cab<ará <tO 

Pcd~r Executi_vo tornar as providênci_as necessãrias ã fusão 

duas ins_ti tuições. 

.. , 

'· A ilegalidade e a inconstitucionalidade da tra.n~ 

ferência do CONIN para c Ministério da Ciência e Tecnologia jã 

foi aemunciada em pronunciamento e pareceres anteriores, 1!: per 

tanto, i!OUalmente ilegal e inconstitucional atribuir-se ao Mini~ 

tério éla Ciência e Tecnologia recursos destin<tdos à operação de~ 

te con-selho. A Lei n9 7,232/85 cria o CONIN come órgão· de asse~ 

soramento imediato da Presidência da República. Caberã~ portante, 

ao POder Executivo submeter emenda a sua proposta Orçamentária , 

com o fim de transferir para a P:tesidêncib da República a dotação 

n9 36100.03100202.695 - Manuten~ão do Conselho !'facion-ª1 de InfO! 

mãtica e Automação. 

Não hã emendas que devam ser objeto de. dcliberaçiio. 

Face ao exposto, seno~ pela rejeição dos Subanexcs 

3400 - ~1inistério da Cultura e Minist.Grio da Ciência e Tecnologia, 

que nos coube relata r. 

SALA DA COMISSÃO MISTA DE ORÇl'!.NENTO, em 21 de de 1987. 
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PARECER N' 11, DE 1987-ÇN 
Da Comissiio Milltill. do O:t;<çãmcnto, sOb:t;<e o Proj~ 

to ~e Lei n9 1, de 1987 (CNI, que "esl:.ima a R~ 

coita e fixa a Despesa da União para o ex"l:rcf 

cio financeiro de 1988", Podar Executivo - su~ 

anexo 35DOO - Ministi:t;<io do Desenvolvimento U! 

bano e Meio Ambiente e Entidades Supervisiona

das. 

Rel•tor1 Deputado MAURO SAMPAIO 

O Sub•noxo que nos coube relatar, ê constitu.f 

ao do Mini.cti:r:io·do Oasenvolvimento Urbano e Entidades supervisi_2 

nadas. Criado em 1985, atravêa do Decreto n9 9l.l45, de 15 ãe ma! 

ço de 1985, este Ministério U:m • seguinte i.J::ea de competência: 

I - politica habitacional: 

II - politica de &aneamento básico~ 
III - politica da das:onvolvimonto urbano1 

IV - politica do maio ambicmto. 

No ato de IIUA criaciio fO:t;<am traosferidos para 

o MOO oa sequintea órq~os e entidad~u: 

I - Banco Nacional da HU!itaçiio1 
II - Con.aelho Naciooal do Deaenvolvim~nto IJ"rb.!_ 

DD 

III - Conselho Naciooal do Meio P.mbiente; 

IV - Socretaria Especial <10 Meio Ambiente 1 

V .. Oep:;~,rtAJIIento Naciooal de Obras e Saneame!!_ 

to, o 
VI - Empresa llraaileira de 'l'ransporte• Urba.no, 

cOli'IO Entidade Supervisionada. 

Dc.att~s: brglios, apanas o Banco Nacional de Bab.!: 

taç5.o não pertence mais a sua estrutura, vez que foi o:~x:tinto e 

:~~ou acervo transferitlo para a e«ixa Econômic<~ Federal. 

A criação do Minisl.él:"io do Desenvolvimento U! 

bano e Meio Ambiente tova em vista a buscã ãe solução para dive! 
soa proble.'!laa, ont:~:o 0111 quai.s os scquintos: 

a) crescimento desorganizado das cidades, ali~ 

do à espiral inflacionária, impedindo não só o ope:t;<ariado, mas 

até setore• da classe média acesso à moradia prÕp:t;<ia; 

b) saneamento básico, corno ponto fundamer tal 

de politica social, pelo que rep:t;<esenQ na melhoria dos padrões 

de saüdoa pública e de condições gerais õ.e vida, objetivando aliv! 

ar o sofrimento de largas camaõ.as de ~:~ossa população urb:ma e ~ 

duzindo o flagelo da mo:~:tali.;!.ade infantil; 

c) beneficies dai advind.o&:, como inc:~:emento da 

populacão economicalllente ativa, maior produtividade do t:~:abalh~ 

dor, melhores salários, bem. assim a redução da severa pressão h_!?: 

je existente nos campos da assistência médica, previdência social 

e segurançA públicA; 

dl urg~ncia na adoção de UlMl. nova est:~:atêgia 

parA_viabilizaç~o do sistema habitacional e do desenvolvimento u! 

bano, com a execução de uma politica mais consentânea com os i!!_ 

teresses da sociedade brasileira; 

e) politica do meio ambiente, pela "sua enorme 

relevB.ncia e sua interrelação com o saneamento bãsico-e com o d~ 

•envolvimento =bano~ reclama também a,j:.uac!o dinãrnica do Estado; 

fl c:t;<iação ae um órgão de nivel ministerial qllGI 

poderâ. dispor de um instrumento adequado. para formular e desenvo_! 

"ver politicas públicas correntes e efetivas nessas áreas do dese!!_ 

volvimento social. 

Nio h.i como diseoi::dar ela va1idacle do& funcl~!!_ 

tos: que justifica:t;<am a c:t;<iaç?o do Mini&:tolirio do Desenvolvimento 

Urb<UlO e .Meio Afllbient:e. Contudo, passaclos .:lois anos da sua ex1!_ 
tencia con5tata-se que os problema~: qua lhe são afetos não foram 

minimizados. COntinuam a r~clama:t;< do qoverno um programa de tr_!; 

balho mais enérgico, sério, e efetivamente volt.ad.o para uma solu

ç~o que posaa refletir nos diversoa seguimentos da sociedade br_! 

sileira. 
A diversidade de ó:~:gãos cuidanõ.o do mesmo pro 

grama, cremos, constitui-se um õ.os; obstáculos mais •ignificante; 

no empcn:-amcnto da miiquina ~~to:lminiatrativa. Nem sempre há um plan~ 

jamento único para. funções io:lêntica.s, em Ô:t;<gào• Qiferentes. como 

exemplo citam 's a função H saúde e saneament,o'' desempenhada por d_! 
versos ministério:~~, como se pode verificar ·no aemonstrativo da 

despesa por ôrgão e função, a seguir. 

'-4 • I .000.0.0 

DE!'.\ONSTRATIVO OA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO 

FUNÇJ:O HAé[TAÇI:O E lHO. COM. E REI..AÇClE5 S.I.UOE E TRAI:i.t.V-10 A$$!$T. E ~4'<5POR"1"E RESEI'IV.t. CE 
QRCIO 

PODER I..ECiUI..ATIVO 
C~~U OOS OEPUH.COS 
$(NACXI l'ii.CERAI.. 
TRlii.CONTA:S. 0J. Ullll:o 

PODER .JUOtCIAI!IfC 
~PREJ<I TRII, ,&:CEC!Al.. 
TR 18. ~E CERA!.. RECURSOS 
.JUSTIÇA Mlt..I"I"AR 

·,JUSTIÇA I L li TOilAl.. 
~STIÇA CC TRASJ,I,.!-10 · 
~ST .~(0, IA.INST.aNCIA 
JJST.O~ E Trr.RRITORIOS 

POCE~ E UiCIJT [VO 
PR;SICENCIII REPUBLICA 
M.AEROI'I.t.U"I"ICA 
M..ACR tClJI.. T\JRJ, 
M.colo\mtc.t.çt:les 
Md!CUC.lÇI:o 
M,IUQ:CITO 
M.~IIU>jQA 

M, INCUSTRIA CO"E:tCIO 
M.INTERIOR 
M.JJST[tA 
M.~IHI-IA 
M,MUI.I.S € ENERGIA 
M,JIRI!V,AS"SI:ST, SOCtAL 

l.IA&AI'II~ S~RVIÇOS EXTERIOI':IES SANE.t.~ffTO :PREVIOEI'ICtA C011f1N.CENC. 

3, ... 00 

li ... 0<1 

U.$"'7.272 a~ :~so,ss" 

J o. :133 
z.~ ~.9s:J :zsz.ooo 

~.a.aoo ~2.5ao 
'161. G3~ 

111 ... 9<1.'129 

92.2S7.569 
"7.1581.01!1:1 

n4. 70S 

. 2. "'155 20' 

"' . ., I, 2:10 .2.!1!1 , ,,., 
o4 .17'il .01-4 

"' "' ,., "' :JO<G. "' ,.. "o 
2.92:1. "' .. lO. '" ... . 71Sg 

32."01!1 ..... 79& 3"~-677.0<;1:1 

I!S.a:JI5.912 
.. !S. !19!5 o4!!S .020. I I 'S 

157.3.00 

!ii.009 .157:1 
.. I .1!51!52 
.. , .1527 

1. 311. ::17" 
2.729.2.35 1\1":1.069 

2.15'$0 
209.•'!!51 2.293.221 

I. I :12 .!!!152 

22.1502.000 
10.\451.000 
10. •:;:J .000 
2.000.000 

:~o.•22. •oo 
1527.000 

2.7115.000 
9159 .ooo 

&.01!12 ... 00 
14,15:17.000 
3. 17.!1.000 
1.793.000 

1 •as. !197 •o:J 
.!17.271.3•7 

111 .1!1159 ":11!1 
7($. 592. 90" 

7. "'!!5 472 
227. "'!!:1 027 
7•. 692 o:;• 
:JIS.OOI!I. 210 

IO!!l. 21!1". "l'ill!l 
~:1.011!1. 7 .. 1 
1:1..oo•. 311!1 
1!11. !5•15,3715 
73.21!17.71!59 

7.5121!1,!!!27 
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'UNÇlO I-IAOITI.CÁO E !NO, CC~~. E R(o...I.Ç0t!l ~AUCE ( Tl'lA\l.>,o..Hd ~SS!S!. E 1"l'l~t;~PC:J.~.E.. PI:;;~-~~,_.~ CE t:C.JAJ-_ --
I..FRO~~I:>"' ::.E.RVIÇOS ElTE's:!:C.~ES !iM<E.A,.'C~l'O PI'IEV!CENCIA CÕI .. TtN:;;(t;C. 

tG.U3.tl:l5 M, R~L .li. X TER !ORES 
to:.s.o.uce: ao.9al1 '!530 ::108.•11 

!!L:Jas .!S~" 
IJI.297.9•1 
ro,:z•a.aail 

JO •• :JI:I.9:'!!i 
M.'TR.i.EiolL!-!0 
M. TRAI'IISPOA'T!!S 
M.CI,!LI'UIU 

ro.z•• 395 •.<~94 
"3,2TT 7117 :!01.0:18.126 

~os. o•• 
to:.-os.s.us:~a.E ,.,Ar-G. •!$.G.J2.4M r .t31.t~•o a .946 

7. •.eJ .•SI2:J 
•4.77:1.2~· 
32.11::19. 7•• 
:10. 7::lllo.200 

to:.C!Eio'CIA 1!: TECNOLdG. 
M.RRF ,OESI!:!tY, A~ .lA 10 

OUTl:iOS EPCCAI'IGOS 
iHC,Çt::R"-IS DA ~H I lO 
n:IAI'IIs~.EST.,O~ [ lotJPI!. 
EHC.'!NAI'IC.D"- I..FI'IIlO 
lHC.I>IIEYID.O"- Ul'lllO 
R,CONT!IfCE .. C!.\ 

::•.a5l.ll9•3 aa.a3'7.712 
r.,.ooo.ooo 

221,3•4 
IL4JZ,.,n ae.es7.'1t2 

27,711!$,237 
$,2'1 ,3:12 

zz.:~•:~.aas 

1!$.2!.!i!OO 

16J.6Zã.zao 
:Zti.O•O. :100 
14,eot.-:JI7 

120.786.(563 

75~64-a~ 12J 
1. •aa. ~oo 

~~, 600-:o"oo 
2'i.S79,7<!J 

2o.ooo.ooc rar9.J64.tl17 
1]7,775.•42 
60<;1 :7•a. ar s 
'::13! .O'!!i·L•:I7 
120,706.64] 

20 .coo .ooo 20 .coo .aao 

73,21:12.:165 !71.'l9t.57ti 1IS.22l.]6-:l 1.20.0~2.904 10.244,3<;1:1 203-0:17.297 .&.2S.l2'l..2!8 20.0'00.000 l'ltil 240.000 

são destinados a projetes e Cz$ 27,006.670,000,00 a ativi4a(tes. 

No Cle!llonstrativo da despesa por programa, de_! 

tacamoa, entre outros, os s;oguintes: 

L Uxbanismo .............. Cz$ 7.293,876.000,00 

2. serviços de u. Pübliea Cz$ l.460~660,0oo,oo 

3, _Sane~nto_,,,"-'"r••••• Cz$ 5.952,01:l6.000,00 

4. Proteção aoM:!io/ln1biento:~cz$ 1.098,440.000,)0 

A Empresa Brasileira dã TranspOrtes Orba.nos, 

No Orçamento em exame, eoubo ao Minis;téri.o do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no demonstrativo da Desp~ 
sa por fo,:mo;õe:, Cz$ 73,292.56S.OOO,OO,send.o cz$ 67.903.006.000,00 

de recursos originS.rios do Tcsouz:o a Cl:$ 5.3S9.559.000,00 prov~ 

nientea de OUtrllllll Fonte~;. P::l total destinado &;, ~ CZ$ 46.2SS.S95.COO,OO 

entidade supcrvisionadlil,· eom reco.zrsoa de Cz$ 18.439.687,000,00, 

tCll'l no quadro abaixo o seu programa de trabalho. 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS' ATIVIOAOES TOTAl 

H.tatTAÇÃO E Ul=ltJAN!Siot:l 
, •• l30.7•r 

.I.O"IINtSTõi:AÇla I' lltO.NCE IRA 
13.lO'l,9'07 

3. 1lll 
OlVIDA. INTERNA 

::J52QO. 100303:J2.i::J<I ATIVICAOES A CARCO CA E~RE:lA B!U.StLI!U:1A Ol 
:), 183 

TJ:IANS.POATES URBAHO:S 

OlVIDA li.X'TEI:IHA 
I:J .z«J',72.t 

3!i2CO. IOQIIO;,•:Z.93' ,t,l!VtOAOES A CMCO DA i .... RESA ~AS.ILEIRA Oti 
13.200.724 

r.:IAN:iP~'l'E$ URSANOS. 

TJIANSIJCQ.TE ~BAP«< 
5 22:15.83-t 

LICJo!l/ollSn:IAÇlO c;.:;:RAL. 
!!$#7.:26~ 

3!i2tl0.1ô'II!0212.0:J4 .e.rl' lOAOES A C:AI:!CO Cl.A EWI:IE:lA l!lRA!iiLEIRA tle 
fS87.2:6!i 

' 1AH~OATE~ UJ:l:BlHO~ 

CESEHVOLVII<:EHTO EXPEA!ME:NTAL .. ""' 
~5200.109105GI.'J34 ~..ETOS A CAAGO OA [Mõ!>RESA B::tA~IL:ôlRA O< 

r.:t.AN!i~TES ~ANOS 
4.200 

T!ES.TES E AI'IAL!Siõ. CE QUAL tCAOS: 
30. Q.OQ 

'l:IZOO. !OSI!OI!.!l1 .934 n::D..IETOS ll CAACO Cl.A E~E'SA MASILE.!RA Oli 
~.009 'TRAN:;>ORTE:S IJI'l;SANOS. 

0.&.000 
PL.ANE..l.A.I4NTO URQA\10 

3!i2Q0,10i13231.SI34 ~..ll!':ros A CAACO O.l E~llSA 8RASIL.EIRA Of 
64,000 

TRAN~TES URBANOS 

S[ltVtÇQS OE, 'TR"--!SI>Of'ITE umJ;ANO 
3,':'1li~L2tl-l! 

:":loC. 10111!$71 I .<J34 PRO..ETO:S A CAIIGO O.l E14>RESA 
TlUNSI>~TES UR9AH'OS 

BRASIL!! !lU CE 
3.!:13!i.26'i'l 

34!l.OOO 
TJ:IANSI>CI'ITI: lo'IE'I'RQPOI..l'l'.\....0 

;.\~~00. UX11S.721.1l)• PRO..J€10$ A CA ICO OA E~R('SA 
TJIAHSJ>QR'I'ES \,o::UiiANQS 

QIUS!I.Iõ!l'l.l "" 34g,QOO 

C:ONTROL.l E SEGURANÇil 0€ ~AFECO URIIIANO 
32&.!lQ4 

J:uoo. lost1'!17JI .oJ• I>QQ.JC!'l'OS A CAAI:O OA {JoiPIUÕS.l 8QASII.EIIU, O< 
n:tAifSJ>ORTi:l LJI'lOit.""=!S .. 

321l.llia4 
._,_ r • .,..;"'-·-, .... ---· .. -- .. ·-·---· 

TERMINAIS llfTERI"DOAIS Z!$7.2113 

3:1:1:00. IOSil$731 .!U4 PRO.JETOS A CARQO OA E""'"RESA 9RASILElllA DE 
TA.\NSPORTE~ L!;::SA.N-OS. 2,7 .:ZDCI 
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO PR.ü)ETOS ATfV!DADES 

ASSt:STiiNC~A 5. M:IEYIOI!:NC,IA 

~OQ:I~ OE FOR"""C'ÃD 00 PATRII<INIO 00 :lERVICOR PUOt..lCO 

'Rhi0€NCI.I. SOCIAL AO SERVtOOR PUBL!I::O 

ATIVlOAOES ,,t. CAR::O O.t. Elo'PRE:l.l. 8RA:l!LE1RA OE 
TRANSPORTES URBANOS 

TOTU. 

NATUREZA DA DESPESA 
3500Ó - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIEiliTE 
35200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

CODIGO 

:~.o.o.o 

3.2:.0.0 
3,2:, I ,O 
:J.Z. I .:t 

•.o.o.o 
4.2.0.0 
~ .2.1.0 

ESPÉCIFICAÇÃO 

OUP!SAS COAJ:IENTU 

'tRAN:l~liUNCIA:l ~EHTf:l 
. 'nUNS~ llt(lo!C IAS I NTR.I.COV!ANA"'<;NT lo IS 

IUliVENçeu !CONOM!CAS 

OUPlSAS C1E C.lJ>ITAI. 

JNYIA:sl:!U 'INANCt: UUoS 
CONSTITUJÇlO OU AUI-'Iilf'TO 00 CAPITAL Oii 

I""A.ESAS COM(ACIJ.IS OU 11NANCt:\RAS 

Dentro ào programa de trabalho elo Governo qui. 

se deve constituir o Orçall\Einto da 1Jniil.o1 o Minist6:rio do Desenvol 

vimcnto lltbano e Meio 1\mbi~nto ~:~il.o oeup& uma posição elo destaqut;:, :E: 

o déc:imo-primciro em Volume de :re:curtoa, numa relação elo dezcsst•te 
funçõe~;. P:rovavelmente aí. esteja a ra:di<.o pala CJUill se e.11peeula s2 

bre a sua extinç.!io. 

Ao Subanexo em exame nio fo:ram aceitas eme~ 

(la~;, eapocialmente em face a4 restrições <ii.11postas no artigo 6:;, § 

19 da vigente conatituiçil.o Federal. 

Pelo exposto, rnanifet~tamoa pel11. aprovaçiíu do 

Projeto de Lei n9 1, de 1987 {CN), que ~e~;tima a Recoit11. e fi:-..11 ~ 

oespos11. da tJnião para o exerc!eio finltncsiro de l9aa~, Poder E:-:o;: ... 

cutivo - subanexo lSOOO - Mibistédo do oesenvolvimento·ll:rbano 

Meio Al\lbiente e Entid,.dea Suparvisionadas, 

Sal11. <la CCmissio Mista de O:rctuncnto, 

em 21 de outubt-·: de 1987. 
F\U\NCISCO. ttat.LEMDERG 

J01t0 CALMON 

'Lt:OPOLDO PERES 

Nr.EiOR JONidtt 

AACIIID SALDANIIA DERZI, f.uo<ob_""'{t. 
Rl\.IMUNOO LIRA 

POMPCU OE SOUZA 

t::DISON LOBJiO 

llllGO NAPOLEXO 

MAURO BORGES 

MB3:RA FICHO 

OASO COIMBRA 

JOÃO CARLOS BACELAR 

Wí.RIO LIMA 

MAllilO s~AIO 1 ~ 
MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSON 

NYDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

VIRGILDJ!.siO DE SENNA 

JOJ\0 ALVES 

St':RGr.O BR.l'r.9 

SIMÃO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOÃO ~11\.CHADO Jl,O~t.EMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

SAULO QUEIROZ 

FllRTJ\00 LEITE 

AR'l'ENIR W!:RNER 

CESl\R CALS NETO 

FELIPE MENDi::S 

J\DilEMJ\R DE BARROS FILHO 

FERES NADER 

FÂUIO MUNHEITTI 

JOS(: t.lliZ ·DE- s\ 

GIDEL Dl\NTAS 

GEOVI\NI s·ORGES 

ARNALDO PRIETO 

JORGE ARBAGE 

JOAQlliM BEVILACQlll\. 

Cl\RREL BENEVIDES 

13.AOO. 13-9 

ELEMENTO 

'i!I,:Z"S.III>l 
!I.:Z.I:>.III<Io 

t:l, I U, 173 

TOTAl. 

Outubro de 19ff7 

TOT1-\L 

cu. t.~.ao 

CAT.ECON. 

!I.:Z6~.'!1U 

!I.:Z6~ .1114 

:J I "I C. I "I:J 
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PARECER N' 12, DE 1987-CN 
DA COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO, ~obrei o -PioJetÕ 

Qe Lei n9 1, Qe 1987 (CN), que "estima a ·R~Cei 
ta e fixa a despesa Qa Oni;o para o - -exerei.eio 

financeiro êe 1966" - Ml:NISl'tRIO DA :SDUCAçi'í.O. 

RELATOR! Senador JOÃO 'CALMON 

:sm eonson!ncia eom o::r dispositivos constitucionais e 

lesais em vigor, o Senhor PresiQente d.,_ República enclllllillh"- ao CO!:_ 

9 resso _Nacional, com a Hensa<]em n9 1,51 - CN (nQ 286, de 1967, n"' or! 

geml, o Projeto de Lei n9 ls de 1987 -, CN, que nestima a Receita 

e t"ixa a Despesa da Uni;o para o exerci:cio financeiro da 1988M, A 

Proposição em epigrafo, a~i tindo p.,_ra o li no pri'ixim<:> uma t.,_xa de i!); 

flação de 601 0 por cento e um cre:l'cimento dG 6,0 p<:>r cento do Pr2 

duto Interno Bruto, pl."eve que a Receita total atingir ii Cz$ •.....• -•••• 

3.361.288,000.000 {três t.rilhÕes, trezentos e sessenta. e um bilhõis 

e duzentos e oitenta e oito milhÕeB de cru:~:aQos). 

Der;; te montante, Cz$ 3. 238.487. QOO. 000 (três trilhÕes, 

duzentos e trinta e o i to bilhÕes e quat:roccmtos e oitenta e sete r.Lil.h5es àc 
~}constituem receita do Te!louro Nacional, ac> pãsso que Cz$ .•.• 

l;22.80l.000.000 (cento e vinte e doii bill'iões e oitoc-entos e um m! 

lhÕe.s de Cruzaã6s) corresp('lndem a receita de outr.,_s fontes. A DesP!:; 

Sll fixada i. conta Qo :resouro acha-se prevista em Cz$ 3.238.487.000,000 

(trõ;s t:t:"ilhÕes, duzentos e tJ::iitta e oito :bilhões e quatrocentos e 

oitenta e sete milhÕes de çruzados) _ p.l:'evendo-se um dêfieit de 2,0 p;;>r 

cento do Produto Interno B:l:"uto. 

pel& primeira voz, o orçam<:lnto da União &presenta :s 
programaçã<:> dos Fund('IS da P.dministl"ação Federal e Cl OrçamentC'I das 

Operações Ofici~i.s de crG~it::o. Cabe ref~altar, ainda que,•em sua 
Mensagem, o Senh<:>r Presidente da República Qest.sca a progrrunaçS:::o 

orçamentária voltada para a.s prioridaQG:S scciais, enfatizando a 

educação, a saüãe, a alimentação (inclusive escolu) e a jl,!stiça 

e assil:tência social. N.,. eduoaçiio, em conforrJidade .com os o:bjct! 

vos governamentais, salientam-se o ensino Qe lQ grau, -0 livro di
ditico, os matex=ia..is de apoio pedagógico e a educação p!:'é-esecll.ar, 

Ao MiniGté.t:io da Educação, estão dest1n11.dos Cz$ ... 

227.453.027.000 (duzentos e vinte e sete bilhÕes-, -qu11.trocentos 

cinqlienta e três milhões e vintOI! e sete mil_cruzad<:>s). Deli te total 

Cz$ 215.795.782,000 (duzentoB a quin~e bilhÕes. setecentos-- - e 

noventa e cinco milhÕe:~~ e setecentoz e oitenta e dois mil Cl:UZ"tl

dos), iii-to é, 94 1 -g por cento, são pr( venientes do To:sou.L'ô N~ci,2 
nal_ e Cz$ 11.657.245.000 (cnze bilhões, seisCentos e cinqüenta 

e ;!Jete milhÕe!l e duze[tos e qua:t:"enta e cinco mil cruzado;;) 1 or_iun 

dos de outr.as font111s. cabe_ aind.,_ acrescentar a consid~_r.ivel _!'are~ 

la de Cz:$ 4.800,000.0 O (quatro bilhões e oitocent<:>s milhÕes de 

cruzados) l."eferentes i renúncia de receita do imposto sobre a 

renda e111 favor da FUndação Nacional. para a Educação- de Jovens e 

AQult.os. 

A dotação do orçamento em análi:se rePresenti-- um 

incl."er.~ento nominal da ordem de 480,7 por cento em re1aÇ~o ao ano 

anterior, no que tange ao Ninistirio da Educaç;o, Há evi<:lênciaa 
de que o percentual Qedicado àquel11. secret.,ria de Estado se r~ 

ouperou no periodo mais recente, err.:bora ta:mbêm fique clara a n!õ, 

cessi<iade de aplicar substancialmente em educação ·para fazer fa
c• i magnitude dos problemas do setor. Por out.J::o lado, a tabela 
l compara a previs:So orçamentária crun a execução e !e ti v a da Desp~ 

sa e procu.l:'a avaliar o esforço dispenQido, relacionandQ a despesa 

do MEC crun a receitA de impostos arrecadllda pela União (inclu!das 

as transferência• .aos Estados o Municipie'lS). Fica clUo q~~,e.·~t&~, 
tir de 1985, COJII basl! na Emenda Constitucion'!tl dfl minha ~. 

eleva-se signif.icatJ.vamente o eercentu'!tl Qa despesa do MEC em 

relação ii receita de ir.lpostos arrecadada. A participação da desp~ 

sa realizada tem siQo senp!:'e maio:!." que a fixada pelo Orçamento, 

notando-se t.arn:bém incre111ento sul:nstancial a partir ele 1985. 

O Projeto de Lc=i n<;> 1, de 1987 .(CN), ret"cre-se e,! 
pliçit.amente ao cumprimento da Emencla constituc'~ãn'.,_l~no;> 24., de 

'1983, -quê vinculou 13 por cento da receita de irnf>OStos élll Oniiío ii 

manutenção e de.senve>1vim.Cnto do ensin('l, Confo:rrne n<:>ssas duas est,J. 

ma~vas, constante!õ _da tabela 2, O quantum. a~_-fecu~s~_s do _orç,! 

rnento deã.lcildo ao Einsin<:> supera o nivel estatul:do pela Carta Ma.g 
na. COIIIO Projeto ele Lei em exll!lle apre:genta dados limit11.dos, ne-, 

nhuma das Quas estimativas: reflete, com alto 9rau de precisão, <:> 

disposto pela Lei n<;> 7.348, de 24 de jul!l.o de 1985 • 
. -~ ., ... ,. 

A tabela J tran:.õcreve o demonstra-~ivo J;l('lr; órgão 

da despesa com a manutenção e o desenvolvimento do;:> ensino. Confor

me e de amplo conhecil!lento, a -Lei acima menci<:>nada reg-ulamentou a 

Emenda constituc.i.onal nQ- 24, de ).983, <!:Xcluinds> elas despesas, eE; 
t:r:e outJ::as, n~ seu art·. 69 §-29: . 

"a:) as efet.uãdas com pe~guisa qua~do não vinculada 

· e~~:.tli.__aQ ensino õii;-(]uãrid.6-éfetivada eo:ra aos 

Sisteml:'ls de ensino, não visem, precipuamente, 

' ao aprimoramento da <;jUlllidade e à .expansãO 

racional do onsino; 

"cl as cp14 se Qestinem à t"omat;ão especifica de 

quadros para a administração pública, sejam o! 

vis, militar~s ou diplomâticos." 

'!UdCl ind.tca que oll- dispos:J. ti vos do diploma leqal 

9upra (que, aliãs, não eqcontrarr~~ arr<;>l!!do no Proj_etO d~ Lei ~ 
causal niÕ- foram c>bser~a-do~> no. que se r~fo~~l."e 3s despesas previ! 

tas para o ensino superio.l:' aOs MinistlrÚ:~~ ~a Aeronáu-tica e da 

Fa~enQ~. Confome_1!!' v~r~!ica nc:> eetalhamento pc>r órgão, aeha.-se 

,tncluida ~uanÚa doliltinada a Escola de Administração Fazeru:l.ii:t:"ia, 

por outro laQo, _c~be-ne~s incla'iJar se as Qeçpesl!a com administração. 

do Ministério_ do Exêreito .se referem dpenas acs _e:olêgie~s milito!lres 

de ~9 e 29 gl."auç. Em caso positivo, a inclusão tem runparo legal. 

QUanto ao ~linist~rio da .Ci~nci_a e Tecnol.(lgia, ver:l.ficrunos que 

quantia indioa(la co=esp-onde a 13,2 por cento ela dotação daquela 
aecretari~ de F~t.!l.do nas re~pei::tiVilS funç~o e programa. Não .í'oram 

fornecid'as, p<:>rêm, informações nc> corpe~·do Projeto<.. '..ei em t.ela 

que permitam avali.nr o cwprimento do disp<:>sitivo jã aludido 

Lei n<;> 7.348, de 24 de julho de 1985._ ºesta forma, somos de 

da 

pars: 

ce.l:' que se eliminem os _mcmi:antes que, ind~bitavell:rlente,_ ni'ío contam 
eom_ fUní!ll.l11ento na Lei 1 ro;:duzindo o CÔ!IIputo das denpesas C(llll 

manutenção e desenvolVimento do el)sino_ po,ra Cz$ l77.509.160.000(ae.!!. 

to o setenta e sete bilhÕes, quinhentos e nove milhões e cento e 

sessenta mil _cruzaQo.a}. Ainda assim, porém, c> quantitativo atinge 

o l!IIhimo fixado eola Constituição Federal. 

- r -
Por opc>rtuno, c~b -nos ent"atizaz: quG: A concretiz~ 

~o da priorid.!:ld~ c_c>r.ced. ida pelo Gov. ern<:> à educaçiio depende bas! 
-c:unente da exto.u.ção do orçaroent • Est~:.do do :;tnstituto do Planej~ 

mente Econômice e Scci~l revelou que o OrçM!!!nto do MEC em 1986 
incluiuCz$ 26,5 bilhÕe.lil (v-inte seis bilhÕes e quinhentos milhÕes 

de cruzados) maia a diferença e recursoa não paga Glll l985s no Vi!_ 

lor de Cz$ 1,8 :bilhão (lll!l :bi_lh o ~ oitoceritos mi1hÕe$ de cruzados), 

alcançando o tCJt.al ae Ci$ 2s; bilhões (vinte e oito bilhões 

trezento!l milhÕes de cruzAd s). Em 1986 foriUII alo:.eadCllil apenas 

C2:$ .24,2 bilhÕe.s (vinte e q atro :bilhões e duzentos milhÕes ele cr!:: 
Z"-dos}, com a diferença de. z$ 4,1 bilhÕes (quatro bt:~.hões e cem 

milhÕes ele cruzados) , que oram transferidOS para o corrente exer

c!cio financeiro. Ora, periodo da hiperinflaçio o na:e~ ajustame!!. 

to da ãeapella ao· ~cesso de ar::e~aQaçãe'l ii11plicll e!l1 erodir sel."i~ 

mente <:>a recursos finan eirc>s, 1r.iniltliZaru:lo o;> seu impactCI, pertu!: 

bando a ell(oacução Qo pl nejam~nto o podendo beneficiar in<;:onstitu 

o:tonalmente outros s tores em detrimento Cl:a ed.ucaçao. Estes J;atoss 

afinal, caracteriZM)-/ o des_cumpri111ento ele .fato Qo dispo~titivo oon! 
titucional, que fo.tlreivindicaelCI por ampl<>S- setore:> da so_cied.,Qe 

brasileira. / 
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Passando ,;_ anilhe da despesa do ~!EC, curnpr_e_ r_e.! 

saltar que o planejamento governamental realça, entre suas prior;, 

dades sociais, o ensino o:le 19 grau. Com efeito, numa visão panor! 

mica da eQucação brasileir-a, &vultam o Qéfic:i.t escolar, a repetên 

cia e a evasão no ensino fundl:l.lllental. Nas primeiras séries deste 

nlvel de ensino é elilllinada granC!e parte dos cidadãoS brasileiros, 

levando a formar não m11is a pirS!IIü:le, ma11, como disse lll9uém, o 

obelisco eaucaciOMl broa:ileiro. Os sobreviventes se defr_ontl1m, em 
bora com muito maior êxito r,elntivo, com o mos!ezl<_Q ªtendimento d~ 
ensino de 29 srau e com as dificuldades dO; ingres.so no ensino s~ 

perior. A educaçiio pré-escolar, apesãr da expansão recente, ainda 

é um serviço para pcn.icos, 

Em face deste quadro de neces11:idade,a tabela 4 ap~ 

aenta a c:anp;llllição da dcspr<~sa do MEC. Evidcrlo:i.a.-se que m11h da metade d('>s 

recurson do Tesouro se destina ao ensino superi(lr. Sem dúvida, o 

ensino superior federal abrig'ill setores de eleva4o l:l!vel de excelé,E; 

cia, enquanto 11 <::ontenç~o .de SJ.Iill. dem~maoa __ ji,:. tornou a rela<;i.o cancli 

datos/vaga mais elevada que a de 196S, com_seus nefastos efeitos 
e:litizl1ntes. Na l:listribuição atual de competências cabe à União 

ma.nter un.a ext<!m:a rede dca instituiçõe.:~ de ensino superior, que 

eumpre aperfeiçoar e melhor adequ11r às necessida<:J.es nacionais. 

No entanto, preocupa-nos profundainente a eviaência de que o incr~ 

menta de recursos proporcionado pGla Emenda C(lnstit_\1-,_ci_onal n9 24, 

de 19SJ, não tenha beneficiado -o ensino de 19 9roau,_ freq!lentado 
pelas massas populares, onde se encontram as verda<;).eiras raizes 

da democratizoação do ensino nc:> ;o>aís. Estudo do :tnst:!.tuto de Pl.!_ 
nejamento EcO:"IÔ!tlico e S(lcial conclu_iu que o acréscimo de recu.!: 

:aos em 1965 "' 1966 foi canalizado na prcp~rção de 56,5 po:t:- cento 

para c ensino superior, 2S,O por cento pãra o ensine .:!e 19 grau 

e 13,-4 por cento para o ensin" e e 29 grau:- Subtraídos os :t:-ecuraos 

da merenQa escolar, cr =ntante aplicado no ensino bâsico no me_smo 
per!odo se redu~iu a 6,4 por cento. Por sua vez, a tabelll. 5 P.!!: 

tenteia que o Orçamente de 1987 exacerba 11. tendência de beneficiar 

o ensino superior, bem como atividades-meio, em. detrimento_do e,E; 

sino fundamental. Verific:amos, ainda, que a despesa com aliment.! 

ção e nutrição correspontre a 47;4 por cento do mont11nte <3-edicado. 
ao ensino de 19 grau. O::~ lfltlritórios <subpl:ogramaa do livro didãt_;_ 

eo e do ma,t,e::r:_ial de apc:>i~ pedagógico representam 10,6 por cento 

do mesmo montante. No enaino de Z9 grau a maior dotação é dedicada 

ao Prog:r:ama de Melhoria do Ens;t,nCJ Técnico e Agrfcoia (E~"t!__T~Cl ,di_s: 

no dEi enc5m1os. 

:Por outro lado, não podemos dei:Kar de not.,r que 
a dotaçao para o ensino de 2Q- gi::'a"li é pouco maior que o dobro dos 

recursos destinados à Universidade Feder~;~.l mais aquinhoaC!.a no 0!: 
çantento, A educação pré-eBco;r.ar em todo,_? Brasil tem prevista uma 
verba c:quivalente n um terço 411 dc::>tação daquela Universidoadel ~ 

edueaçãa especial, cerca--d<:! um sex.to e a educação fisic:a e despO,!: 

tos em terno de um vigê&imo dos recurG011 da mesma Universidade. 

Excluíd.t~ oa merertda escolar- de grande int<:!resse __ social -, ~- ~.2: 

continen 

tais, é igual ao triplo dos recu.rsos J.edicados ãq.uela instituiçiio 

universitária. Nio preto~!ndem(la que as l.l.niveraid.aéles obsolesçam 

ou tenham sua qu11lidade degradada, m;l.s situamos a moagnitude do 
problema. como pcderã a· Uni:iío-, ··nos termcs· õbn-stiUiéi"tfnais, fazer 

face às agudas disparidades enu·e regiões? Como po""der.i prestar 

assiztência técnica e financeira aos Estados e Municipio:!l, além 

de exercer sua ação supletiva?· A distr::.buição da despesa Õ 1neg! 

•vellnente :r:egreaaiva·, onerando sol:>rem11neir:!l as camadas de renda me 

ncs favorecida'J: da população. 

Passando ã ~;w.tu:tf;!Z-1!. dlils despesas fixadas para o 

Ministério em Có:I.U:!ll1, constatamos _gue a11 despesas correntes ale~ 

çam aa,o por cento dO total e li.B despesas com pessoal, 3,7 por 

cento (aste- Ultimo percentual não. cons:l,dera a util.ização especl:f!. 
ca das transferêncialil correntes), Isto rep=senta certa recuper_!!. 

ção <la capac:idade de inveat~mento do _MEC, assiljll como do nível S.!_ 

larial do pessoal. Esta .tendência beÍlfazeja, contudo, se tem v~r.t:. 

ficado ma.is no Orçamento que na. sua execução. 1\,_s conseqOencias s.2:_ 

bre as qere~ções presente e futuras, em termo:i ~e c=incia de ins
talações e equipamentt~s, certmnente se faria sentir. Para terl'!IOS 

uma comparaçS.o, basta mencion;,r que, em 1967, llll despesas de capi 

tal foram de 33,6 por cento, baixando a. menos cie lO por cento -; 

partir de 1979. 

Por fim, obse:t:vamos que a transferência de: reCU;E 

sos públicos para instituições privadas, dentt"e elas al!l comunit§: 
ria.~~, ccnfea.sionais e fillllntrõpicas, corresponde a 1,2 por ce-nto 

do total, com uma ce:r:ta tendêl'!cia tEifllporal para elevar a part:l.c!, 

pação das d~spesas de capital. 

( -Destoa forma, reiterando as graves questoes relati 

vaa I congruência ent:r:e o -l.rolume e a distribuição dos reeursoa -; 
as necassidaies educacionais do País e não se reqilltrando e-men 

das acoitas, somes Pilla aprovaçào do Projeto de Lei n9 1, de_ 1987 
{CN), na parte refer'(lnl:.e ao Ml.nist.:irio da Educação, pot" ser conlil 

titucional, jur!.dico e estar de aeordo com as normas e as técn:!_ 
cas orçament5.ria e "financeira, 

Não foram aCeitas emendas a eata parte que ·relatamos. 

Fac~ oo exposto somos pela aprovaçào do preser.te Projeto 
de Lei no que se refere ao Minist:êrio da Educaçao. 

FRANCISCO ROLLEMBERG 

·JOKo Cl\LMOt"l, 'rü~ • 
NABOR Jíl"NIOI'l 

RAC!UO SALDANHA CERZI I 

POMPEU OE SOUZA 

- 11000 NAPOLEÃo 

ROBERTO Cl\MPOS 

MEntA FILHO 

DASO COIMBRA 
Jo1i.O CARLOS BACELAR 

wr.ru:o L:tMA 

MAURO S1Jo1PAIO 

MILTON BARBOSA 

NYDER BARBOSA 

RUaEN FIGOE:tRO 

VI!V;IL01i.SIO OE SENNA 

S~l'lGIO BP.J:TO 

SIMl\o 'SESSIM 

JOJ!'RAN FREJA'I' 

JOI\O MACliAOO ROLLEMBERG 

AN'r0NIO FEP.REIRA 
FUR'I'ADO LEITE 

Al'l'l'ENIR WERNER 

FELIPE MENDES 

.t\Dm:MAR DE BARROS F:tLHO 

• FEP.E.S NADEII. 

FABIO MUNIIEIT'I'I 

ROSERTO JEFFERSON 

JOS~ LUIZ I:lE Sll. 

VIM!LIO GUIMARÃES 

GIOÉL CANTAS 

GEOVANI BOl'lOES 

ARNALDO PRIETO 

JORGE .1\RBJI.GE 

JOAQUIM BEVILJ.CQt1A 

CAAREL BENEVIL·ES 
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TABELA 1 TABELA 2 

PARTICIPAÇ1\D DA DESPESA DO MEC NO ORÇAME;NTO, NO TOTAL 

DA DESPESA REALIZADA E NA RECEITA DE IMPOSTOS DA UNIAo. 

ESTIMATIVA OA RECEITA DE IMPOSTOS DA UNIM, 

NOS TERMOS 01\ LEI Nli 7,)48/85 (Art. 4a} 

1977 - 86 

• SOBRE " S06RE OESP.[ 
A N O ORÇAMENTO PESA RE:ALIZAOA • 

1977 5,6 '·' 
1978 5,4 '·' 
1979 5,9 7-,o 

1980 5,> 6,0 

1981 '·' '·' 
1982 5,2 8,2 

1983 '·, •• 5 

1984 '·' '·' 
1985 '·, '· 5 

1986 5,8 '·' 

% SOBRE RO:EITJ\ OE 

Uf'OSTOS .AARECAOP.DA 

'·' 
8,4 

8,6 

8,, 

9 ;.s 

10,8 

'·, 
8 ,a 

'12,9 

13.7 

RECEITA OE IMPOSTOS 

(Em Cz$ 1.000) 

HIPÓTESE 

TRANSFER~N"CIAS INTERGOVERNP.MENIAIS .•.. , , , , ••• , , , 

RECEITA LÍQUIDA .••• , , , , .... , • , • , .................. . 

13% 0,1\ RECEIT,I\ LiQUIDA , , •••• , , , • ,.._._,.,. ••• .••••• 

HIPÓTESE 2 

RECEITA DE IMPOSTOS 

TRÃNSFER~NCI,I\S •••.••. , ·~ •••• ,,., •• •-., •••••• -•••• 

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO PELOS ESTADOS, DI~ 

TRITO FEDERAL E MUNICtPIOS (Const., Art~;;. 2J §12 e 24 § ZQ) 

)2% DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E 00 IMPOS'I'O SOBRE 

PRODUTOS lNOUSTRIALIZ,I\OOS (Const., Art. 25),,_,,,. 

tiO" DO IMPOSTO SOBRE LUBRIF'ICAN'I'ES E COMBUSTlVElS 

LiQUIQOS E GAS.OSOS E ADICIONAL (Const., Art. 26, I) 

60% DO IMPOSTO SOBRE ENERGIA EL~TRlCA (Const .. ,Art.26, U) 

.90% 00 IWOSTO S03RE MINERIUS (Const., Art. 26, III) •• ,,. 

100" DO IMPOSTO S06RE A PROPRIEOAOE TERRITORIAL 
RURAL (Const., Att. 24 §- 1'1) ........ ,. ... _ ... -•• ,,-,. 

1.729.!141.400 

641.136.730 

1.088.704,670 

141.531,607 

].729.841.400 

513.874,_).S0 

441.280.000 

38.988.000 

22.296.000 

tO. 710.)60 

600 .• 000 
• RfCURSO.S DO TESOURO Nll.CIONAt., 

RECEITA LÍQUIDA •••• , , • , ••• , •••••• ••··•• ••• ••• ••• 
FONTfS: 1917/84_ - L lBGt. Al'lu4rio Eslat!slico do_ Brasil, 

13" soefi;E A RECEITA LiQUIDA 

1~215.967.040 

158_.075,715 

1985/86 - SEE.C-MEC_e__ Projeto de t.ei n2 1, de 198i (Ói). 

CODIGD 

06SERVAÇtlES: 

TABELA 3 

1. O resultado da hipótese 1 está subestimada porque_o Orçamenlo 
n§o discrimina a parte das transf"erência$ referentes tt irrpostos. 

2. o resultado da hipótese 2 estil Superestimado por filo coostat 
do OI:'Çamento estimativa do ~osto de reflda retido pelos Est_! 
dos, Distrito rederal e !-l.nicipJo• .. 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINCl - DEMONSTRATIVO POR ORGÃO 
(EMENDA CONSTl:rUCIONAl. N, 24 DE 01/12/BJJ 

ESPECIFICAÇÃO 

o.<J .. l$Tf~l0 0Jo ~~~O~AUTICA 

~t:JU~A~lo l OJ~ n.ou 
USlNf, '"-'PE~IO<I 

OI!N!'TV>Ir OA AC>IIOJt.'t<JFIA 

A~ICUL1U~A 
•z U~IH~ Cf ~·HMIII'ID C'I•U 
01 (US!N~ OE S(C<J"CD C>!W 
U f~Sf"" "'-'O(Q!OII 

" .. .. 
" " " !! .. ., ., 
" .. 

MINlSU<IIC CA [C<IC•ClC 

AUIST(NC IA • a~fV IOINC IA 
U ~-f•IDCNCJA 
U ·~OC<IA ... "" ~D· ... ~~ J)C) .ATAIM:lNIC CD SIJOVI!XIft •UDI.lCCI 

PRoJwros 

•e.an.:•• 
IO.UG.3tl 

-'Z--'<'0 

···:::g~; 

2,,,s.u: 
4,tUi. IOt 

~-~~:~~; 
:>$.~n 

ATIVIDAb~$ TOTAL 

~·•·•n 

~···•=> no.rn 
3U.tU no •:: 

~U.IO~ ..... ~· 
1.·~~ n~:~;g ., •. c:x. 
"·'" 2,109 

.~ ......... 
rn.,••·••• .. ~ ........ 
•.n•.•~ ,,,o~.•u 

'::!wm 
<.n•.•:• . ........ 

:1a ·~• 
' ... ; : ~~~ 

•.~u.osa '·'"' ···~ 

. :~ !\ll!! 
.. "l,lU 

I'"··~:. 7•: 
ou,ns 
~1~.~~~ 

l.zn,?U 

·:~:;~; 

···~~·"'"' • •• c ....... , ......... ········· ns.~~~ ....... 
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MANUTENÇÃO E D.J::SG:NVO!-VIMENTO P9 El'ISINC"- D.EJI.!ONSTRATlVO POR ORGÃO 
(EMENDA CONSTI:rUCIONAL N. 24 D<ô 01/12/SJ) . 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

"IKISTt:~IO P:> EXE~~IlO 

ll>JC>Clo • <UL7U~~ 
07 AO><IMnmA~lO 
~· ONOI~O O~ oECtJNDO llRAIJ 

I'IINISTU:o "" "HW!l.l. 

•le<X:ACio E CU L. "rU~• 
'NSIUO S<JP<~IOQ 

NrK:~nqlo c• uu~ 

SAUOt • SA>r.AO<NTO 
I~SIN<l OUOI:<>IOR 

PROJ:TO_S ATIVIOA.Q~ TOTAl. 

1,\U,~U ,_,, ..... 
'. 101',0~~ 1,\0~.Q~S 

s.H~ S,HS 

ZU.O<:I- ~·~·••l ,., ... , ao~. ou 

agz,en U2.~U 
o~.pn 06,g71 

ros,8•G ~••.aos 

T.QAN3<1RIM"l;IU A IUAOOs, OISTRITO J'(ÇI~AL I MJt.II~IP~OS 

ur.u:•~Jo c c.~ .. "rU~• 
Ar;o.\INIO,.,AÇlO 
EMSl~O c• P~l ... IRO CA""-.1 
INSt~c cr suo,moo ""•u 

"INUTERlo CA CIENCIA I Tl1<:NOLCCIA 

A .... INISTI'AÇlO t ~LAMI.J.>.Mf;N'I'O 
C"lfN:l~ t H~~C.CGIA 

!O.UG.3\I 

10.2n.~n •o.nz.;;·~ 

~:~~-~~ 
),o:a.o:; 
7,uo.ç·: 

:.r:o.oexl '· , ••. ·~= 
4,2U,OCO ~.2.6.~·= 
•.uo.opo •.zu.oc~ 

FONTE: PROJETO DE LET N9 1, DE 1987 (CN). 

TABELA 4 

ORÇAMENTO DA UNZ:llD 

COMii'OS"!ÇJ\0- DA DESPESA 

MINISTÉRIO DA EOUCAÇJ\0 

F'UNÇl\o PROGRAMA 

EDUCAÇJ'lo E CULTURA 

AOMINISTRAÇJ!.O 

AOMINISTRAÇJ!.O F'INANCEIRA 

PLANEJP.MENTO GOVERNAMENTAL 

C!~NCIA E TECNOLOGIP. 

TELECOMUNICAÇi:lES 

SERVIÇOS DE INf='ORMAÇtiES 

ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 

ENSINO DE SEGUNDO GRAU 

ENSINO SUPERIOR 

EOUCAÇ11.0 FfSICA E OESPORTO'S 

ASSISTtNCIA A EDUCANOOS 

CULTURA 

EDUCAÇAO ESPECIP.L 

SAúDE 

ASSIST~NCIA 

ASSIST~NCIA E f'REVIOtNCT 11 

ASSISTCNCIA 

PREV!O~NCIA 

1$188 

PROGRAMA DE F'ORMA~·,..; 00. PATRH10NIO 

00- SERVIDOR P06LIClr 

T O T A L 

F'Oi':TE: PR"àJEf'O- OE LEI N2 1, de l$187 (CN), 

PROPOSTO 

207.067.191 

S.216.616 

!i • .;:-47: :314 

1.4$;3.346 

2:'8.476 

1.4$1,.798 

.1.151 

48.902.84.9 

17.659.394 

119.629.072 

620.).23 

1.966.615 

1.274.433 

162.100 

104.298 

- 8.727 • .2SJJ __ 

7.847.988 ___ 

e8õ:Cfõ3 

215.795,782 

96,0 

3;8 

'·' o, 7 

0,1 

a, 1 

a,a 
-22,7 

a,2 
SS,4 

a,> 
a,• 

0,6 

0,1 

o,o 

4,0 

'· 6 

o, 4 

100,0 

TABELA 

OlSTRIBUIÇ:riO DAS OESPES.AS REALI2AOI\S E PREVISTAS PELO 

MEC SEGUNDO OS PROGRAMAS DA F'UNÇJ\0- EOUCAÇ1\Q E CUL TU~A _ 
Em % • 

DESPESA REALIZADA OESPESA FIXADA 

----PROGRAMA 
1984 1985 1986 1987 1988 

ENSINO OE 12 GRAU :30,6 34,1 :52,1 23,6 

ENSINO OE 22 GRAU 5,-3- 7,'3 9,0 a,, 

ENSINO SUPERIOR 55,4 .50, 1 .51 ,6 .51' 3 57,8 

OUTROS a, 1 a, 1 10,1 

f à T A L too,o 100,0 100,0 100,['1 100,0 

F'ONTES: Despesa Realizada - SOF-Mf:.C. 

RelatóriO 

Despesa fixada - Orçamentos (SOF' -SEPLAN), 

PARECER N' 1), DE 1987-CN 
DA COMISSJto MISTA DE ORÇAMEN'l'O, s'obre o Proj~ 
to de Lei n9 I, éle 1987 {CN), que "estima a 

Receita e Fixa a De~pesa da União para o exe! 

dcio financeiro de 1988~ subar:rexo 16000 -

MINISTeRIO 00 EX2RCITO. 

R- E L A T O R: Senador [.EO"?O'LOO PERES 

CfExca1ent!ssimo 5enhõr _i'r_esidente Cla -Re_pú~liea~ o:om a 
Mensagem n9 151, de 1987 (CN}, (n9 286/87, na origem), encaminha para 

!\ 
I -
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apreciação pelo CcngJ:"esso N'acional, .;onforme dispo~:~! tive:; vtgentes na 

constituição Federal, -o l'l:o:leto ele Lei n9 1, de 1997, fCN), que "eat4,_ 

111a a :R.ecei ta e fixa a De.apesa da. União E;~ara o exaJ:c!cio financeiio' de 

1988". 

Por designaçio ''do senhor P:r:eS:taimte d~ comiSsão Mi.ta de 

Orçamento, coube-noro a honrosa missão de xelatar a pa.rte relativa ao 
Subowexo lGàoo. -ML:U.at-êrio do Ex~cito, ao q:.tal foram destit~ado_a recu.!: 

liOll do 'I'esouro na or~e:m de Cz$ 74.692.054.000,00 (lleten,.ta e quat:t;O--b!. 

lhÕes, seiscentos e noventa a doi~ milhÕes e cinqdent~ e quatro mil Cl:!! 

zados}, para a A.;tministração Direta, representando 2;Jo.i. (doi= ·poJ: cen

to a trinta centésimos) do total desses Jrecursos •. 

COlllpleta tais reCursos o montante de Cz$'8.667.099.000,00 

(.oito bilhÕes, -seiscentos é SeSsenta e Sete milhÕes e noventa e nove 
mil cruzado•} -de OUtl:aS Fontes, pro-venientes do :F;;.;:;ao- ao- E:xércit.O, que 

a partiX' do exerclcio em. causa, OOI'IIporã, a Lei Orçamentária-

Os recursoli alocados ao Ministério eão os constantes do:~~ 

quadros s~guintes• 

cu. 1 .coo,oo 

DEMONSTRATIVO DA DES-PESA ron UNIDADES ORÇAMENTAR-IAS 
16000 - MINISTERIO DO EXERCITO 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO OROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

15100 

CZfc I,CGQ,o~ 

_ __ _ _p:EMONSTRAT!VO _DA DESPESA POR UNIDAO~S ORÇAMENTARIAS 
16000 - MINISTERIO DO EXERCITO - FlJNDD_S--

COOIGO ESPECIFICAÇÃO T-ESOURO O. FONTES TOTAL 

a.na.o~~ 

TO Tio\. 

No t:.ucante à NATUREZA DA DESPESA'1 as dotaçÕes fÕram pro -

NATUREZA. DA DESPESA 
16ÓOO - MINISTERIO 00 EXERCITO 
1610Q - ADMINISTRAÇÃO OIRETA 

CODIGO 

•.o,a.c 
•. '.o.z •.•. o.~ 
-<,l.~.o 

• 3.0.0 
•• 3. 1.0 
•. , .• :3 
•• 3.3.0 

:tu 

ESPJ;CIFICAÇÃO 

Ol,•U~S CC~~[NTU 

DUOU~S 01 CUJTII!. 
~uso•~ 
PUsao~ C!YI~ 
~u•o•~ "I~IT•~ 
OO~ICAÇ~U ~AfOO~AI~ 

TRAN~'ER,NI;! .. INT<IAc;QV[O~'-"C~J,O.I~-
CCN7~10Ul;0U A FIJNOOS 

1R..,.SF[R[NCIU ~ INST]TI,Il,OU PRI>AOU 

... ~~::~n.:o~•::,t•um 
T<IA .. r[R[NI;Jl$ A ORCANl~S lNT[R~A~IONAIS 

1'11ANS•[R[HCI .. A OUUI .. 
SALAifiO· '-"•Ul,IA 
OUTRU TUNs<t<IIKC!AS A •Us<>, .. 

ltNCARCa Oo ~1~100 1H€<>i<A 
..UOO' Ct 01-'0.0. CONTOÃT>OA __ 
CUlROS [NCAO~S Ot OIVICA CCNTRUAOA 

OIVUSU TRA•l'E~l~:Jo: ~"!!lHES 
OUPUAS O~ UtRCICIOS AN!CRIORU 
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NATU!U:ZA DA DESPESA 
1GOOO - MINlSHrtiO DO tKCRClTO·- FUNDOS 
1G901 - FUNDO DO EX!!I\Cl'rD 
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Os recursos consignados ao Ministério do Exército 1 

,,,.,.ao" 

'· us.oo .. 

ê.lt-ª 
mente relevantes no contexto Nacional 1 se materializam nas diversas 
funções do governo r e, em seu maior n!vel de agregação, na --função DEFE

SA NACIONAL E SEGURANÇA ~Ü~LICA 1 por representar obviamente, a ativid-ª 

de fim da força terrestre. ~ais. rec:ursos também estão ctetalhados --.nos 
quadros seguintes: 
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DEMOI\ST !tA TI VO DA DI:SI'ESII POR fUNÇ1\0 • rROGRJIHJI. E suarnoanr.HJI. 

16000 -MINISTERrO 00 EXERCITO FUNDOS 

COOl~o·. ESP!:Cli'ICJIC11.0 PROJETOS ATl~IOADES. TO'rA!. 

03 AOiilNISTRACM E P!.ArlEJA 
MENTO • - 6,819,946 

07 ArnmnstnAc.ilo 6.813.946 

020 SUI'ERVISi\0 i: CDOROEHAÇ.IIO 6.G13.946 SUPERIOR' 
08 AtiMINISTRJ\CM FIHANCEIRA 6.0001 

032 CONTROLE IHiERNO 6,000 

06 DEFESA llii,CIONAL·E'sr:.:. ·::;:. 1.282.453 
ÇA PIIDLICA 

"' DEFESA TERRESTRE 1.2SZ.45J 

021 AtiMIHISTRACi'I.O GERAL l.O!i4.453 

"' OPERAÇ(JES Ti:F!RESTRES lJZ.ODO 66.000 
15 ASSIST(HCIA E PRO'llDEHCIA 696.-943 

81 ASSIST!HCIA 696.943 

021 ADMIHISTRACI'iO GERAL 696.943 

TOTAL 132.000 8.667.342 8.799.342 

Cunpre-nos, ent.J::etanto, teCer mais algumaii considerações 

que devem servir como co:t:'olário dos dados jã reh.cionados, e i;rue sio 
defendidos pelos executores .do Planejamento e Orçat:lento daquele Cí~gão: 

"O horizonte de planejamento na concepção estr~tégica de 

pl:'eparo da Força Te=estre (FTJ., em termos materiais, estende-se por 

trinta anos- que c:orrespondem, geralmen~, ao ciclo .:!e ,utilizaçiio dos 

principais equipamentos bélicos, findo o. qual atil'lgem nivcia d11 ineficJ:, 
êneia absoluta causados pelo desgaste e pela obsolescência. Atualrnente, 
A evolução da F'l" estâ refEú:enciada a dois -pontoS ·extr-embll_:_ i FT/114 e .a 
F'r/11, projetada para o pritneil:'O quartel, do século XXJ;. -São_ _"ma_r_C_o_S_ -i!: 

termediãrios de planejamento a F'I'/90 (.curto prazo), e a FT/2000 {luédio 
prazo}. 

A F'l'/90 eonstitui um programa. intogrado de açôes para ser 

cumprido no qtl.inqüênio H! 66/90. 

X época e especi:ficament1ll•para tal fim, foro:lltl previstos , 
par~ aplicação em 1988, reou:t:'sos no valor de 70.800.000 ORTN, co:rrel~ 

tivos, a p~:eÇos de abril de 1967, • ci:rca de quinze bi!bÕes. O progr~ 

ma. estã consubstanciado no Plano 4e Metas 87/69, enfatizado no Pl;rio(le 

Ação Governamental 87/91 e visa, essencialmente, a atirtgir OIJ objet! 

vos preconizados no I PND da Nova RePública. 

Há, também que se considerar outras prioridades. Entre 

elas,. destacamos: 

a aquisição -de Equipamentos de D.ireção de-. 'l'iro (EOT) P!!: 

ra os 49 e ll9 Grupos &J: Artilhari.a Antiãerea, integra!!, 
tes do Sistema de. Defesa Aérea Brasileira (SISDAllR.Ar;- ~ 

b.· o apoio a aproxima~ameilte 600 Organizações Militares , 

algu~~~as delas com criação, transferê11cia, tranSf'Or_ma_
ção ou ampliação previ~:;ta para o biênio Si/88; 

C. o auniento ·do consumo de eorobu•tivel e lubrifiç:antes 

motivado pela aquisição de novas_ viatu_ras_ e_ l!l~rniza

çiio de outras; 

d. p{lgamen'to dos empréstimos cOmpulsórios em vigor; 

e. a compra de munição, principalmente para os novos ariii!!: 

mentos1 

. f. o' atendimento médico-hospi taliU; 

9'· a •limentação ae pessoa!; 

h. as construções jii. iniciadas e de significativa :r.~a9'n1t;!! 

de; 

i. participação- do deBenvolvimento nacional', com as obras 
de cooperação, acisos, presença oaB fronteiras etc. 

:e importante ainda ressalt=, a incJ.usão do Fundo do Exé!, 

cito no orçamento da ?'nião, o que, se de .um lado mostra. a fiel obser -

vineia dos preceitos legais por parte daqUGle Ministério, formaliza 
de out.J::a maneira, as diver.z{I.S RECEITAS geradas naquela administração. 

"' ........ 
lt E C ~·1 TA 

1GCDO • MINISTERIO DO IXERCITtl • fUI'lDOS 
1SS01 - FUrJCO oO D:EReiTO .. """'."" ._. ......... 

COOIGO [SPECIFICAÇlo OES003RAMENTO FOiiiTE CAT.!t:O~. 

ll~~E:~ 
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.... ,.. 
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im:ft] ...... ...... 
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··-m~~s~~ ...... 
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Estatisticamente, no quadro se;uinte obse~:vamos, em que 
pese ,o awnento das despesas em. termos absolutos, que a participação r~ 
lativa, dentro de cada categoria econômica se manl:.ém constante. 

ADMifiiSTRAÇJiO DIRE.TA RECURSOS DO. TESOURO El1 Cz$ MllHtiES 

--;;;;; -,.~s;ulllTifR'i\1!005"" ~~"""'"""',""""' , SOCJillS I CORRENTES :t , C/\[IJTnl. TOTAL ' 
1987 ~- "·'· 3.6~4.5 126,6 J.462,Í+"·' 14.616,2 100 

21.355,8 [28,6 
--

1988 48,(1. 17.510,4 ZJ,4 N.692,1 100 

Este quantitativo se deve ao fato de exigências impostas 
pe'l• estratégia -lllilit~r·. 

Por outro lado tais recursos· representam uma parcela de 

.t.,pot em. confront"o coro t:i OrçarnE:nto_-da l./ni:!io, percentual, em média, 11'18._!!• 

tido noa últimos exercicios financeiros e interior ãquelas concedid.lls 
em 1987. 

Ao subanel'O 16~00. - Min~~té!'io d~- Exér~~o, nãO .~or~ ~. 
-presentà.;las el!lend.lls. 

ô.J'"?;~"l'"O, opinamos favoravelmente à aprovação do 
art~ _relativa ao Min!lilt&io do Exército. 

FRll.N"CIS_CO ROLr..E:MBBRG 

J~O C(ILMO.N , 
LEOPOLDO PERES 1 R H~ roo<!. 

NhBOR JON_IOR 

2l 

RACHID S~D,ANI~A _DE:!~Z_J:, r"II~"I(Jo.;r~ __ 

RAIMUNDO LIRA 

POio1Pf:!1 -DE SOUZA _ 

EDISON LOBJ\,0 

BtlGO NAPOLE:Ji:O 

. ·MAURO BORGES 

MEIRA FILHO 

CASO -COIMB'RA 
-JOXO C).Rf.CfS BACELAR 

MARIO LIMA 
MAURO SAMPAIO 

MIL'I'ON BARBOSA 

NIJ;.SON G_IBSON 
N:lDER -sA;RBõsÃ 
ROBER'l'O ROLLEMBERG 

deoutubro de 1987. 
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VIRGIL.Ol'i.SIO DE SENNA 

JOXO ALVES 

S:eRGIO Bli.ITP 

SIM1LO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

~oJtO MACltADO ROLLEMBERG 

.AN'l'ONIO FEIUU:IRA 

SAULO 'auEIROZ 

FURTADO LEITE 

ARTENIR WERNER 

CESAR CALS NETO 

FELIPE MENDES 

FERES NADER 

•J!'ÂBIO RAllNIIEI'l"l'I 

JOS!: LUIZ DE SA 
GIDEL .OANTAS 

GEOVANI BORGES 

~ALDO P.RIETO 
JORGE JI.RBAGE 

JOAQUIM BEVl"LACQQA 

CJI.RREL llENEVIDES 

PARECER N' 14, DE 1987-CN 
DA COM.ISS~O MiSTA: DE ORÇAMENTO, SObre õ~Pr-ojetO
de Lei ~9 lr de 1987 (CNh que "estima a.Recei

ta e fixa a Despesa da União para o exercício 

financeiro de 1988. ~ subanexo-·do Poder Executi~ 

vo ~ .Ministério da Fa~en~a. 

R E L A T O RI Senador N.ABOR J0Ni:OR 

C01.1. a M~l!lag-em n9 151, de 1987 (CN), _ (n9 286/87, na origem) , 

o Excelentlssimo Senhor P:J:o:ddente'" da República encãmi~ba à de.u:b,;raçio do 

Congresso Nacional, nos tel:IIIOS dos artigos 65 e 66·da. Const:itUlÇão Fede ~ 

ral, o Pr.ojeto .ie Leti que e_sti!lla a Receita e fixa 11. Dospes~ da União para 

o exercício financ•iro de 1988. 

Da Mensaqem encaminb~dora do Projeto de Lei, dl!lst:!lcamo= os 

seg-uinte5 t6picos 1 

"A present11 Propost• Orçament.!ria est.S: fundamentMa no_s obje~ 

tivos e melas do P:t"ograma de AçãO-GoVe:t'nameil.tal po~~.:J:a-1988, resp<!itadds 

os n!veis d~ déficit, investimen'to e poupanÇa Preconil:ados no Plano ae 

COntrole Ma.croeconôtU.ico. 

Em continuidade ao ·p:t'OCII,sso Cle reordenament._o das finanças pfi 

blicas, deterltlinei que se eompleta=se a unificação Ol:'Ç!Il!lent&:t'ia, passo i!!_ 

dispensável 3 CQmpat:l:bili:tação das v.S::t"ias fontes de financiamento, i 

melhoJ:: ge:t"iincia e COO:t'den~~oç~o das açi5es governamentais e a nw.io:J: t:J:anapa
J::ência do documento o:~:çamentãrio. 

Assim, o Orço~~mento da Uniã.o llpresenta:J:á, pela primei:t'a ve~~: 

a pr_ogramação dos Fundos da AdministrAção Federal e o- di:ÇU!entO das óper.!!_ 

ções Oficiais de cródito, No que se refere. i progn.maçiio dos Fundos 4a 

AC:ministraçiio Federal cab10 destaca:J: o F~ndo da t>:J:evidil:ncia,e Assistência 

Social, no montante de C%$ 706,5 bilhões e· o Fundo Nacional de Desenvolv! 

mente no valo:t' de Cz$ 130 1 0 bilhÕ"ea CO;':t'I:I.SpOndendo; respectivamente, a 

32,8\ e 6,0% ,da reeeit4 do Tesouz:-o, exceto operações cie credito, e 4 ,O\ do 

P:J:oe!uto Interno Bruto. 

COlll a inco:q.oração do O:t'çamento_das Operações Oficiais de 

Crédito passam paz:-a o O:t'çamento da Uniiiio aa contas de natureza fis

cal ante:t"io:J:mente :Ünanciadaa com recu:t"sos d~ nat\,l:J:I!IZ!I. 'moneti:t"ia, me

dM!a qU.et ~e:J:mitir1il .!lo Banc;:o -cent.ra.l melho:t' exercer sua5 funçõe::~ de 

Autoridade MOnetária. 

Os apertes iis contrapax-ti~~~· nae:l.onaia (lo~ projetoll fina_!! 

cia.dos· por agência• goveX'n!ll!l~htaie, ·de Caril. tez:- inte:t"nacional, serão 

alõcados numa 'G.niea conta, sempre que .a Euceqüibil.Úl.ade não esteja S!::_ 

ficienterncnte comprova,da. Esta decisão objetiva: a,ssegu:t'a:t', priorita~ 

riarn.ente 1 n .cont.r:apa:J:t.ida_ âqueles prÕjetos _qu~ apresentem_ vi~ilidade 
de execução; evitar a ociosidade e o uso dps :t"ecu:J:sos :J:eservados 

eontrapa:J:tida em out:t"as finalidades; aumentar a eficiência da prog-ra~ 

mação e execução dos projetes, de modo a reduZi:J: o pagamento de taxas 

de comp:J:Omisso e a conseqüente pressão sobre o caixa do_ 'l'esouro. 

A Pl:oposta Orçament!i:t"ia da União- foi !!laborada 

do~se, pa:t'a o ano de 1988, os seguintes parâmetro.s: ~axa de inflação 

de 60,0% (dez/dezl, C::J:eseimento de 6,0\ do Produto Inte:J:no Bruto, sa! 

ao na Balança C'?mereial deUS$ 10,0 b.ilhões, e um doHicit (no eoneei~ 
to opera,cional de hecessidaae de finanCiamento ll:quidol dé 2,0\ do 

PIB,- como~ prevê o Pla.no de Controle Mac:J:oeconSmico. Do :t"eferido defi

cit, o O:t'Çamento da União 1 o:J:a submetido a Vossas"Exeelênc:ias 1 respon 

de por 1,27% ficando o restante ii conta das necessidades das empresas 

esta.tais, dos Estados e Muni.clpios, e do Sistema Nacional de P:t"evidê_!! 

cia e Assistência Social (SINPASl, 

A RECEITA E,SUMAPA 

A receita do TesoUro, estimada em C~$ 3.238,5 bilhÕes, é 

OOilSt.ib.úda de Cz$ 2,155,1 bilhÕes de receitas oommtes e de Cz$ 1.083,4. billiies 
de :receitas Qe capital, destinando-se Cz$ 1.261,5 bilhÕes ~ flnanciaitento das ~ 

p:!SaS OJ:d.inãl:.tas c ez$_325, l bilhões às .v:Lneulada.s da Utüão. ~ Estados, Diat:t"!. 

to Fedel:aJ. e JoUnic:lpios, en obediência o11 clispositivos c:ons"4tuc:ionais, serão tl:an!. 
fei:idos Cz$ 568,8 l:>il.OOes, ~às ~ações de C:t'édito reçoo:1er o:m Cz$ •••••• _ 
1.083, l bilhões &. receita." . - - - . 

CCdle-nos re;LI!.tal:' o ~ -~~~ ao Ministério da Flllen:la. 

· P~~ o ~ ~c:J.c; a ~-'da.'llni.ão esti. fixada, o::m = -
soa de todas .!ll'l foDtes = ct$ J.3Gi.28.8,0UO.:OQ{f,'Oo {três ttilhêies, t:J:e.zentos e se.!. 
senta e um bilhCes e dullentos e oitenta. e oito f!!illlôes de eruZaaosl e a receita El!. 
t.1nl!làa. em iç!ual mitbmte 1 =e;spondeOOo _um aumento l"oOIIiMJ., o:m recursos do ~ 

:ro, de 481, 7H em conf=to can o orçarrento a~ pa:t'a este exe:t"cicio 

nã.o levando em conta p _exc~sso ·de arrecadação. Des 

te montante, c-oube ao MiniS.té;-io da Fazeoda i:l_.i,mpo:.;:Unct{l -~e· Cz$ 
34; 8_46. 286,000,00 ( trinta e quatro bilhões·, oitocentos e Quarenta 

e seis milhões e duzentos e oJ.tentiJ e seis mil cruzados), quere

presenta 1,07-t do or<;amento __ -ge:J:al da UnHio, e um incremento nomi-

nal de 383,49% em ~elaç!lo ao or~ament:ll apr~~ado do Ministério pa-

ra o ano em curso. 

o Ministério da Fazenda eilt;lloba as seguintes unida-

des Orçamentárlas, .comp~rando suas despesas com as aprovadas para 

o presente exercido: 

e: ·c$ 1 ooo DO ~re:s m ' 
1 9 8 7 1 SJ a a 

UNIDADE 
LEr • PRCKJSTO ' 

GASINETE 00 MINISTRO 5.700 O,D7 40.1:37 0,11 

SECRETARIA GERAL 4.:591.5:30 60,93 19.725.782 56,60 

SECBETARIA DE CONTROLE INTERNO 2.693 0,03 17.654 o,os 

OIVIS]:IQ OE SEGI.f!ANÇA E I.NFORM~ 12' o,oo 621 0,00 

OE:PARTAI-VlTIJ OE AOMINISTRA"Ç110 1_.463 0,02 6.971 0,02 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL )61.166 5,01 1.599.7Cia 4,59 

PROCURADORIA GERAL DA FAZ.ENOA 
279.984 NACIONAL 60._337 o,., o,ao 

ESCOL.A DE ADMINIST~ FAZE~IA 37.313 0,51 163.908 0,47 

SECRETAAII!. DA RECEJ;TA_ FEDERAL. 1.863.!103 25,85 9.546.578 2t,39 

SERVIÇO DO PATRI~NIO DA UNir.o -~.098 0,26 82.75.5 0,2> 

COOROENAOCRIA OAS EH?RESAS INCORPO-
'RAOAS AO PATRIMCtliD NACIONAL !;;.312 0,07 - -

ENTIDADES SUPERVISIOOADAS ~7 . .5_39- 6,34 3.300.401 9,47 

TOTAL OÕS DADOS 7.207.126 100 34.846.286 100 

Salientamos as dotações consignadas à Secretaria Ge-

ral e à Secretaria da Receita FederaL, correspondendo,. 

5:J,SI9:1: dO total destinado ao MinistiHro da Fazenda. 

junta~, 

Obseryando o critério das categoris'S Econõm1cas os r~ 

cursos o::stllo assim distribuídos: 
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EH CZ$ 1 000 00 . - . '~-, -C" 

ESI"ECIFICAÇ.li:O . 1 9 a 1 1 ·9 a a 

VALORES • VALORES • 
DESPESAS CORRENTES ~ 2it§ 32.224.774 ~ 
DESPESAS CE: CUSTEIO 5.96.5.825 82,77 26.984.697 77,44 
7AANSFE~IIC1AS CORRENTES a56.6~~ 11,89 5.240.077 15,04 

DESPESAS DE CAPITAL ~ hl'! 2.621.5i2 lz2 
INVESTIMENTOS 84.311 1,17 590.149 1,69 
INVERS1ES 2:496. 0,04 11.621. 0,03 
7AANSFE~IAS OE CAPITAL m.795 4,13 2.019.742 '·"' 

T O T A L 7.207.126 100 34.846.2810 100 

Verificamos que houve um pequeno acréscimo nas Despe
sas de Capital, embora as Despesas Ci:lrrentes continuem absorven
do a maior parte das dotações do órgllo, vex que o Ministério, pe
las suas atribuiçl:les técnicas, requer 111aior a1ocaçllo de recursos 
com pessut<J. do que com investimentos •. 

Por esta rullo,, do e1enc-o da programação de tubalho 
do ministério, para o próximo e)(erddo'; as: -aÜvida(;les -sÕmàm Cz$ 

34.788.968.000,00 (trinta e quatro bÚh~Ses,- setecentos .:. oitenta 

e- oito 1111lhl:les, novecentos e sessenta e oito mil cruzados)', en

quanto que Os projetes alcançam êz$ 57.J18.00D,OO (dnQuente. e s~.' 
te 111ilhl:les e trezentos e de::oito mil cruza·dos) •. Dentre as princi

pais atividades, de$tacamos as que envolvern.os programas "Admini! 
traç!fo Fiscal e Tributâri!!" e "Informática", que cor=esponde1n a 
54,49~ do total dos recursos do Ministério, programa:·s estes que 

esUio diretamente r!lacionados com s ativide.de fim do Min~st~rio 

da ra:renda. 

~'.presentamos abaixo, as dotaçO:es d~stinadas às Enti
dades Supervisionadas do M!n'istério: 

-- -
6 R G 11: O TESlURO OUTRAS 

FONTES TOTAL 

Superintendência Nacional tio 
1\bastec!mento -- 1.660.025 312.000 1.972.02S 

Comissao de Valores MobUiá-
rios 490.797 3.000 493.797 

54:Jer1ntendênc::ia de· Seguros 
Privados 1&>.!ia5 4:3.060 21:Z.64S 

F'unda~o Getúlio Vargas 980.000 8aJ.486 1 .a6J.486 

TO T.A L 3.J00.407 1.241.546 4.541.953 

Além dos recursos destinados especificamente ao . JU

nistério da Fazenda, outros est!l:o sob sua supervis:lo, e que serllo 

anãUsados por .. utros relatores nesta ComfsS!JrJ, Assim, o volume 

desses recursos estilo alocados conforme discriminado ahaixo.:..-

ESPI!ClFICAÇAO 

TRANSF'.ER~NCIA$, A ESTADOS, QlSTRLTO Fi::OERAL 
E MUN'ICÍPIOS 

ENCARGOS FINANCEIROS OA UNIAO 
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIII:O 

T O T .A L 

I;;M C%$ 1.000,00 

-445.231.415 

9J1 .054.457 

120.7,86.66:3. 

1.497.072.535 

Os recursOs postos à disposiç!lo do Ministério da Faze.!l 
da se ajustam perfeitamente às estritas necessidades, 111esmo porque 

.a relevância de que se revestem as atividades subordinadas ao 6r
\l11o, tais como assunt·os monetários, c,rei:lit!c.ios, financeiros e fi!_ 

cais; poupança popular, administraç!l:o ,tributária, arrecadar;:llo, en
tre outras, d!l:o-lhe caracter!sticas de órg:lo ctinâmico e atuante. 

concluindo, apr_esentamos os recurSos referentes à pro-
gramaç§o dos diversos Fundos do Ministério: ' 

!::M Cz.$ 1.000,00 

t10ÕÓ ~ MINIST~RIO. OA FAZENDA - FÚNDO~ 

ESPECIFlCAÇII:O 

FUNDO ESPECIAL OE AOMINISTRA
Çi!I:O DAS EMPRESAS li>CORPORAOAS 

F'UNDO ESPECIAL OE TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO 

FUNDO ESPECIAL OE DESENVOLVI
MENTO E APERF'EIÇOAMENTO DAS ATI
VIOAOES OE FISCALIZAÇi'IO 

FUNDO DE APOlO AO DESENVOLVI
MENTO SOCIAL 

FUNDO N"ACt'ONAL OE OESEN'iDLVltENTO 
FUNOO OE E.STABILIOAOE 00 SEC.URO 

RURAL 

T O T A L 

RECURSO~•;OE TODAS AS F'ONTES 

TESOURO O. FdNTg$ 

9.955. 45.098 5t.OSJ 

100.000 - iõn.~!Yo'õ= --

J,)QO.OOO :3.300.000 

19.910.::585 19.910.)85 
1JO. 000.000 130.000.000 

944-.000 

3.D05.955 .1!i0.900.!iOS 154.306.46:3 

Do total geral dos Fundos referente::~ ao órg-ão ora em an!_ 
'lise, chamamos especial atenç.So ao "Nacional de Desenvolvimento H, que 

absorve aprol-tirnada.mente 85'11 aa parte totir.l; bem como destacamos da 
progra.maÇão des.ses Fllndolil os seguintes p.rojetos: 

~oesenvolvinle!lto Industrial com Cz$ 4z.soo.ooo;ooo,oo 
(quarenta e dois bilh'Ões e quinhentos·n:dlhões de cruzados}, .que tem 
COillo objetivo alocar recursos Sob a f'ql:'llla éle !inancia!J!Elnto, colif'OX'!Ile 

- o prog-rama éle ~çã~'do Governo, ao Setor Industriai, privado e setori
al, objetivanda· .sua modez:nização, com ênfase nas S:reas de produção de 

.inf!.UmGlS básicos, bene de c a pi t~~;l e de conaurno e 11; proteção a preserv!!_ 

ção do meio-aniliiente. 

'Não foram a:present~~;élas emendas a este Sub~nexo. 

Ante o exposto, .somos pel• -~~;p.rovaç=ão do Projeto, na pa!_ 
ta referente-- ao Ministério da Fazenda, 

SALA DA COMISSXO, MISI:i\ 01!: ClRÇl\l-!ENlO, en 21 o:le. ootilbro de 1987. 

FRANCl'SCO ROLLEMBERG 

JOÃO CALMON 

NABOR JONIOR; ~ 

AACHID SALOANliA OERZI, a.-~ 
'RAIMUNDO LIRA 

POMPEU DE SOUZA 

EOISON LOBÃO 

HUGO NAPOLEÃO 

ROBERTO CAMPOS 
MAURO BORGES 
MEIRA FILHO 

OASá COIMBRA 

.:roA:o CARLós BACELAR 

MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

m:J?ER :B~OSA ~ 

Jt9BE!_'LT0 ROLLI!:MBERG 

RUBEN FIGOEIRO 

V:rRGII.DÂSIO DE SENNA 

_JÇll:O AJ.o~S 
StRGIO BlUTÕ 

SIMJI.o SESSJ:M 
JOFRAN FREJAT 

JOÃO MACHADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIAA 

SAOLO QUEIROZ 

FUR'l'ADP i.r::iTE 
ARTENI!i WERNER 

Cl!:SAR CALS NETO 

FELIPB MENDES 

FEREs- NÃDER 

· .. -
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FÂBIO MílNHSIT'I"r-

JOSt LíllZ DE SA 

GIDEL DAN'l'AS 

GSOVl\lU BORGES 

ARNALDO PR.IS'l'O 

JORGE AruiME 

JOAQ~IM BEVILACQUA 

CAli.RSL BENEVIDES 

PARECER N' 15, DE 1987-CI~ 

I-~ 

ila Comissão Mista Qe orçamento, ~:~obl:'e o Pr,2_ 

jeto de _Le:l, n9 1, Qe 1987-CN, que "eStima 

a Receita e fb:a a Despesa da Urtiíio pal:'a o 

exercicio financeii:'O de 1988" - Subanexo 

18.000 - Ministério â& ;tnd·ii~tri.a e do Comé!_ 

cio. 

Relator: Deputado MAORO SAZ-11'Al0 

O pl""esente Projeto de L~<~i foi encaminhado para 

exame c!o Congresso Nacional pelo Senhor PreiSic!ente da República., de 

acordo cem os preceitos constitucionais, através da Men::.aqem nQ 

151, de 1987 {CN), (n9 286/87~ na origemi, estimaildo a" -Z:eeeita e 

fixando 8. Despesa da União, para 1988, em C:~:$. 3.238,5 b:llhões, doa 

quais, C:..$ 2.155,4 bilhões (66;6%) correspondem a Receitas corre!! 
tea. 

Observa-se também que foi dado prosseguimento 
ao processo de unificação oreamentãria iniciado no ano passado, 

agregando-se-lhe, pela primeira, vez a progrll.mação (los Fundos da A§._ 
roinistraç;iio Federal e o Orçamento das Operao;:.5es de Cr'.ê.d..l_to. 

Fomos honrados com a in<:urnbência de t"elatar a 

parte relativa ao Ministério <la Indü:otria e d.o co~ro;:io, cruao p~ 

la Lei n9 3.872, de 22 de junho de 1960, atl:avé::: do D_ecreto-Lei 

n9 200, o;l,e 1967 e que ·teve sua .a.c!o definida nas .. .s"lguintes .;.~~.a.,s_ 

·de competência: 

L Desenvolvimento Industr.J...a.l. ~- .COm~reial"; 

2. Con\"érciQ E~t.erior_; 

l. Seguros Priva<Sos é capitot~lização; 

4. Propriedade Indust,.ial, Registro de Coll\Ó;r 

cio, Legislação Metrológica 

S. 'l'urismo; e 
6. Pesquisa e Experimentação 'I'ecnol<5gica. 

1\. ação deste Ministério é Cl(ercida pelos . Õ!. 
gãos da Administraciio Direta e os da Indireta, cujas dotações para 

o exereicio financeiro de 1988 é de Cz$ 103.191.968.000";-o·O"---{een:t? 

e tdis bilhões, cento c noventa e um milhões e novecentos e sesse!!_ 

ta a oito mil cruzados), oriunaos aos Recursos do 'I'esouro. De!:_ 

tes, eoincidcntementoa, ex~:~.to~~: lO\ alio recur.!';os destinados a gastos 

com. as Entidades Vinculadas e 90'11 com a Administracão Direta. A 

participação do Ministério da Indústria e de Comércio, i"i~:f·orc~:~.inen

to. da Onião~ é de 3,18~. Em 1986, foi de 4,05\ e, em 1987, de 4,8'11. 

Itouve, portanto, um decréscimo. 

l?ara 1988, de acor<9.o co11:1 o critério das Càt2_ 

gorias Sconõmicas, os rl!!c-qrsos do Minis:tél:'iO são: 

Q~ 

~-Nl<:NTO DA. UN~XO -.:.19~8 

RECORSO DO TESOURO 

Ministéd::;.~-:la !nt-..st:rill ., 'lo Comé:f'cio ~1. t.ooo_,-o~. 

Oaspesa'!._r~ ~ T?t~l 

Despeaae •l-" Cur.teio......... .•.• 3.68.2..0ll 
Transfe:~:;",ne.tas Correntes ..••••• 38.478.133 42".160.144 

Despesas de Capital 

Investimentos................... 1.26"7 .942 

Invers1!ill!s Financeiras.......... 1 .. 139.487 

Tl:'an_sfe:.:ências de Capital. . . . • • 58~ 624 .395 61.031.824 

tOtal serll..l 103.191.968 

A seguir apresentamos um quadro-:resumo aa dÍ!, 

tribuicS.o de recUrsoS, Por pr'ogcima <Se tl:'ab.alho da a~ini!;ltra~.io 

diretas 

oúliriil.n· Ir 

POOGRl\MA DE TR!\DALI!O 

. R_~_c:u~:sos do TCSO\a:o. 

. Agr;!.c:.ul tu r a 

Prc:.dução Vegetal 

Abasto cimento 

Indústria, COlflércio e Serviços 

parcial 

360 . .570 
20.68l.Sil0_ 

Administração 2.867.630 

Administração Financeira 39.246.977 

P1anejamento Governamental 411.499 

Ciiiincia e Te.:nolo<iJia 875.541 

Se~:viç;os de Informação 6~580 

Indústria J..l64. 712 
C0111ãircio 27.067.1.41 

Turismo 6. 028 

Nonnatizacão e Fiscalização 

d,a Atividadc Emp~esarial 173.211 

total seral 

total 

21:042.480 

71.83"7.219 

92.879.699 

O Quadro J:I demo:f!._Stra queCz$ 21.042.480.000,00 

- 2311 ~o orçamento - são aplÚ:ados em. atividaaes- a~ricofas:, estra 

nhaa à natureza do Mini_stã;rio. Além 9eil::tes_ recursos, que têm o Teso~ 
ro como fonte, é importante not.ar no QuãdrQ·m- Entl:dades Suj:l"erv_! 

lliO~adas- um destaque d~ mai• Cz$ 1.142.51.4.000,00, de· outras fo_!! 

t:es, para a <ltividade agric:ola. 

Os recursos par~:~. as Entidades Supervisionadas 

astão assim destribuidos: 

QUADRO_ II~ 

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

ENTIDADE ··issoORO OJ'ONT:E;S. 

rnstituto do AÇücal' e. do 

Alcool 2.138.219 357 • .ses 
Instituto Brasileiro do 

CB.fê 3.241.585 97.65"0 

Empresa Brasileira da ~ 

rismo 1.581..032 23"2~4.01 

Superintendência da BOE_ 

:racha 2.100.000- 687.359 

IW3tituto Nacional de H!. 
trologia, Normali:l:~ção ~ 
Qualidade !ndustrill.l l.251.4j3 811.030 

'l'O'rAI. 10.312.269 2.185.945 

2.495.72..( 

3.339.235 

1.8.13.433 

2. 787 ."359 

2.062,463 
-u.-~9s .. Ú4 

Anali!lando mais detalhadamente. a rubrica de In 
dú.stria~ Comércio E! Serviços, encontramos ainda: -

Assistê!lcia Comunitâria 

Eotoque3 Reguladore11 

Arma:~:en;;unento e_Silac;rcm 

coordenb.ção, cc;mtro1e e 

J~~i,nistração _!1e Progr_!!: 
mas do :rAA 

coti.tribuiÇão ao Fundo ;h 
ÕEifesa <ia Eeono~:~ia C!. 
fetiilira 

96.250.000,00 
42.786.00(1,-00 

213.211.000,00 

6SS.600.000,00 

27·: 000.000.000 .. o o 

-· __ 28.olo.s.p .OoO'.oo 
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isto é, mais Cz$ 2S.Ol0.847.000,00 em a.tivi':la.des eminentemente aqr!c!?_ 

la, ou <;!o il:etor priva-do. 

c:eiras, enc:ontrollli!O!J: 

~çio (lo agentes f"ina=iros 

POOBOll III 25.830.000,00 

s-J.to fi.Mneeiro lha! ~ 

0e açGc:ar e &. i.loool 3. 76o. 960 .o o o, o o 
3. 786.756.000,00 

isto é, mais Cz$ J. 786. 756.aoo·,oo· istranbos a aUll ativi<;!ade fim. 

Ve1110s, portanto, (l.ent:t'o do Ministirio de :tndÚ.!, 

tria e do comé:t'e.i.o, uma cnor111e êlistorção. 5311 does .recur!ilos são util.!, 

zados em atividac:les afetu ao Ministério da ArJrieultura e 4~ ao 9iSt.!:_ 
aa b:mchio. Sendo que deixa1110s êle mensW:a:t' 1 por imposs!vel, a pro 

porç!o quo deva jl:e:t' d.eix•da ao seto:t' p:t'iva.do, a proporç!o dos vastos 

minU::teria.i.a relativos i COl!le:t"Cia.lização do produtos aqr.ieolas que d! 

vem :ir melhor se!ll a su• interferência. Portanto, aeh~s importante 

ressalt.u: que so~~~ente .(011 4o orçamento dE~IIte órqão tem rel11.çio __ cem a 

sua ati vidade fi!JI. 

Aliã.s, curnpre~no~~o lembrar aqui, também, o• 

constantes apelo:ll d11. sociedade, pllrill. que seja feita l,lllla revisio geral 

na a:tuação desta Ministério, E'rincipll.l.mente quanto iii in5tituições C,!! 

1110 o Instituto do Açil.car e do Alcool, o Instituto Br<Jsilciro do C11.fâ 

e, até mesmo, da SUDH:EVEA. 

cremo. oportuno vo1.t.ar a insistir que a man!:! 

tenção deste estado da coisas levari a cada. VQZ mlliS sêrio11 questiono!! 

mento11 sobre a própria exi5tincia ou necessidade do se continuar ma!! 

tendo um Ór'ifiíO p3ra cuidou da politica industrial e comercial bras_! 

leira., sem meios e sem. borizqnte5 para o ex~rclcio de suas funçõa•. 

1!: o rel4tório. 

II - VOTO 00 RELATOR 

Ni!i9 foram aceitas emendas à p3rte quo nos CO,!:! 

be relatar. A Constituição Ftaderlll vi'ifente,pelo parágrafo lç>_ do a:r:t. 
6S,il!lpede-nos de propor alterações i proposta analisada. Resta-nos, 

porttmto, opinar pela aprovação do Projeto de Lei n9 l, de 1987 (CN), 

na parte relativa ao Ministério da Indústria e do COmércio. 

FRANCISCO ROLLEHBERG 

JOÃO CALMON 

NADOR JilNlOR 

Sala da COmi5tl.!io Mista de Orç3ntento, 
em 21 de outubrc dc:t 1987. 

RACJ!lD SALDANlíA DERZl1 
RAII'iUNOO LIRA 
POMPEU OE SOO'!:A 

EDISON LODKCl 

HUGO NAPOLEÃO 
MAURO BOn.GES 

ME.IRA FILUO 

OASO COIMBRA 

- Joli:O CARr..OS BACELAR 

-M!RIO LIMA 
-MAURO SAMPAIO, ~. 
-MILTON BARBOSA 

-NILSON GIBSON 

-NYDER B1\ru30SA 

-ROBER'l'O ROJ:.LEMBERG 

-:tUBEN FIGOEIRO 

- VIRGILOÂSIO OE SENNA 

-JoJiO ALVES 

- S!:RGIO BRI'I'O . 

-sJ:MKo SESSIM 

- JOFRAN FREJA'l' 

-JoAO MACKAOO l!.Ol.l.EHBERG ...-

-AN'I'ONlO FERIU:IRA 
-SAULO QUEIROZ 

~FUR'I'liDO LEI'n! 

-Ali.'I'ENll!. WERNSR 

• CESAll. CALS NE'I'O 

- FELIP.E MENDE:S 
-A08EM1'>.R OS BARROS FILHO 
-FE:RES NAOE:R 

-FliBIO R1\IJN1lEI'l"l'I 

-.1os.t" Lur:-. os sll. 
-clDEL Dl\N'I'AS 

-GEOVANI BORGES 

-ARNALDO PRlE'rO 

-JORGE .1\l!.Bl!.GE 

-:JQAQUIM BEVl!>ACQIJA. 

-CAllREL BENEVIDES 

PARECER N1 16, DE 1987-C~ 

R&LA'I'6RIQ 

DA COM1SS1i.O MIS'I'A OE ORCAMENTO, sobre o Pr!?, 

jeto de Lei n<;> l, de 1987 (CN), que "estima 

a RECEITA e fixa a DESPE~A da União para o 

exe:t'c!c:io financeiro de 1988, referente 

Subane)C:O do Poder Executlvo ~ '19000 - Mini_! 

tér.io do Inb:u:ior ~ Parte Geral e Entidade 

Supervisionadas: Funda_cão Projeto Rondon, FE 
NAI e Territórios Federais. 

Relator: Deputado FERES NADER 

o_presente Projeto de Lei fQ;!. ~nçaminhado P.!!: 
r11. exame do Conqresao Nacional pelo Senhor Pr~sidente_ d~ Repúbli 

c~, de acordo com -os preceito.s constitucionais, atra.7~s -,3~ Mens~ 
gClll n9 151, _de 1987 (CN), (n9 286/87, na origem), estimando a R! 

ceita e fixando a Des_pesa da União pal."a o 1987 em CZ$ •••••••••• 

-=--=="""J.3_6!.288.000_.000,QO. {três t.dlh_ões, treZentos e sessenta e um 

-- bilh§es e duzentos e oitenta e oito milhões de cruzados), dos 

quais CZ$ 3.238.487.000.000,00 {três tr.j.lhões·, duzentos e trinta 

e o.itO bilhões e quatrocentos e· oit7nta e seé.e milhÕes ae cruz! 

doa corr<:lspondem 11. Recu~s·os do Tesouro. 

Ao subanexo Ministério do z:nterior - Parte 

Geral e Entidades Supervisionadas: :r:undação Projeto 'l<ondon, Ffl. 

NAI e 'I'erritõrios Federais, parte que nos coube relatar, estão 

alocados os seguintes recursos considerando '!od<:l.s as Fontes: AS 
minis!:Xac;ão Dirot.a CZ$ 4.134. 000.000,00, Fundação. Fl:r-ojetç Ron(j_on 
CZ$ 529.~00.000,06, Fundação Nad.onal dO 1ndio- FUNAI CZ$ ••••• 

-~-_2:6:r4.S00.000,00 e, 'I'er:e1tó.r:ios :E'edcra.is do Amapâ CZ$ ••••• ~···• 

9.784.916.000,00, Roraima cU 7.7S~.Sl4.0ÓÕ,OO- e "ao de Fernando 

de Noronha CZ$ 161.8.00.000,00 

COm relação ~ Administração _Dirct~ do Mini,! 

téd.o do Intcri_oi a sua do.tação d~stina-se a eumprir o seguinte 

Proqrama de Trabalho: 
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\&000 - MJNISTERIO' DO INTERIOR 
18100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

~ODIGO 

·• "'" .o•nouz .010 

ESPECIFICAÇÃO 

"OOOIMI~nt•,Jo r ~-·~~-no 
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Podemos ob.serv;:~.r que elo mon.t.ante de CZ$ , .•• 

4.134.000.000,00 1 seri:o ;:~.plicllclos em diver.so.s'projetos' o valor 

correspondente "'CZ$ 2.810.51S.000,0Cl quo a seç-uir destaeãltooiii e!!. 
tre outros: 

d) Desenvolvimento do Norto Fluminense - l'RODENOR (CZ$ ••• , 

200.boo.ooo,oo) c'ujo objl:!tivo ê, o de rlli'd'ilzir a pobre,za rural com 

a cr'iação de empregos e IJ valorização e_:;:onÔ!!'iea e~'•ocial cl;li:S CE. 
munidades rurais do Norte Fluminense e deverii a;Lêançar a 2.100 
produtores assistidos, a) Desenvolvimento de Ações Region~is (CZ$ l.234.339.00Cl,00) 1 

cujo objetivo é o de incrementAr o DesenvolVimento RegiOl).à;t corn 

a cr:l,ação de Núcleos Comunitiirios Orqanizados'; 

b) Apoio ao Complexo Indu~~:trial ele Barbacena (CZ$ ....... - -

473.000.000,00)' busc•ndo a Implantação da Infra-estrutura do N2, 

vo Núcleo Urbano, dovendo beneficiar aproximadamente a 25.000 pe,! 

SOAS; 

c) Apoio a Pequenos Munic.ípiós (CZ$ 400.000·.000,00) impl~ 

:ment.anclo o fortalecimento r:las 'A,ãminiatraçõe• Municipais e revi!:!. 

lizar as bases econ/3mic!l.s e soe :Laia de•••• unid.,.des e, 

ENTIDADES SDI>ER'i!ISIONADAS 

O Territór.io Federal do 1\mapii, uma das Ent,! 
clades SupervisiOnadas qu_e nos cabe l:',elatar, foi contemplado no 

presente Projeto de Lei_m":r;arnentária com CZ$ 9.7tl4.9lS.ooo,oo 

CO!I]prcentl.endo o_s l:'I'Jcursos de too!!i\s ã:a fontes. Desses recursos CZ$ 

6.63$.275.000,00 _constituem-se de Reeei.tas Corrent;es e o restan

te Cz.$ 3.l45.64l.OOO,OO de Receitas de Capital conforme exibe o 

quadro ~1Xo1 
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urta•NCl ~[C[$$A~JD• Ali UIJ OHt~v<ll~ltCOTO 
II··~·NU(.J;o C>:> SI~Tf''" YI~ID l•<tln~J ·~ 000 
•ovi>CW!AO);~ O( VIU l<>CIA•A~ (>'l!lTOOl •5,C>Q~ 

UUOOl ( U.NE...,;.NTO 

USISTtotCl .. I'O!Cii:l. ( IO'<IT""I" 

Of;s.tlt'IOLYI'-'II'NTO r;JO S(10<1 SJ.IJOC 
""~'""""" • •ni<T>~CiõL •::rciCO•l•~l1.,1• ATII._U 

tu eo~sT~tJJ-.lc • ....,..,J.,lc E ~•'""""' >;;!; uoi"'Dt~ 
~~ 
COIUTDI,OÇ%0 1;>1: ~STOS I>E UU~ ('-"'10) •I 
COIU'rn\ICIO UWII).t.DI: "'lllÔ (V~I!1) •3 

..... ...,,. .. ,.ç~o co •. uo<> .... u~ 
...,u,..., u~:ut~cu oo:coeo·,_.,.,....,,. • ~o...,,.,;J.o 

ar<> • '' .,..,,, •.ctn•~•n • -l<>'lto IX '' ......,,, 
....... >(1<(.10 IX POOTD. ~ ....,O( 1""101 °ll 
......... ~ .. :;lc 0:: tt~""" I)( uw:o: !"""'-'-·~ 

As:I.IST.I: .. GIA FJN•N:ti~A 

oo~..,l•ul;lc ae '""'""'c.: FIH•::u<..-~c ~...,. -"<>-!~ ~ 
U~TO o; Tl:Q~ITC<>ID otO(Q>c CG .....,.,_ 
.,~U~AQ O~<IJO<.D' OI•••:IIQO$, • FI<' Di: UIWI"IUQ 

A <IHAÇlO; C>.I1'TDfD'"" 1<:,10 AYO•Y>$ tu ~EW;1<. çç I"' . 
Olc:t IX OIQO"-l [L'<> ,.._ .. TO tuo U:IO~<•<IDA:>t O~tA•• 
CIO'<"""' lisTE""' O{ loll>l1HJM;UO C'AD.I:"- (IP[QA• 
/XI~ ,.(L. [WAUA 

"""Titl••~o ""~'u""u 

"":~I~A;!~~Su~1~ .. CA01TAI.,. CCI">'A_I, OE • 

VI,YILilU C '""OIOt .. ...:•TC 1>0 l-UA 

PROJETOS A1'lVIDADES 

?l'-~" 

~·· 11.:1? 

Quarta-feira 28 41 
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42 Qumta-felra 28 DIARIO DO CONGRESSO I'IACIONAL (-I -SuplemerdD) 

f'ROGrtAMt. DE TRI\üAtHO 
19200 - MINtSrERIO DO JNTEWOR - ENTIDADl:S S!Jf'ERVISIONP.OAS 
1920G - TE~RITORIO FI:::OERP,L DO AMAPA. 

COOIGO 

l0l06, l~U<O<Z ,0\l 

ESPECIFICAÇÃO 

.U~lTli:I""'~TO O'AD.JA 

~J;.=~lO r;:Q ~IUE>Uo PI: OIIUUI:IOCHTO PI: AOU~ Di 

.... ~~1~~-:H~~~~ .. ~~Ç~O~~~ _:·(~~~r.--· 1-\HlT~ 
ltiOS 1>1: ,..,ç·•~. A l'l>t 1'1: """OOI>t"JOH>Jl """<>"~~ C::OOO• 
OI~U C'lli I<II:IEMt li"'"'"' ... ""'CIAl, 

u.><t/oNiM•o =:~·~ 

t•CAMTA;lo IX SIIH~ .. s LI>U'<O~ Of :Ut<EIJ.Oi:HTO • 
I'EU<>'Ill> U ~WOI.0t~ JJ,~IYAIIIAS !>lHMOO A .:.1•1• _ 

Hl [ OC>UII CI<)J.OB 00: u•!•~HTO ... )~. tv\JA!ir;:Q 
j ..... <)J.~OU [ U~IOMA• IU•OO Ç U~ 00 SOlO 
~~Ç'O [IA II!OC DI: OIIA.UCII<õ!•Tc OE AI>.>A j .... TIIQ) 

ltUliZA~ 0G: .... <;AO O<I(H>.C!_~ I><I:TIIQ) ·~.e«< 

US!lTn~IA [ ..,~VIDIHCIA 

AUI~UMÇ!A 

USIH[I<CI< so:,JAL <;~:""~ 

••~~~~;~., \~~g!~~"';c~~; eo<o\J~IOAOU ooo cm•· 
YOlVI>q1<l'O UIMVt• C,. .... MUT(~~lO GAS Ati .. OAoõ:• Ql: 
AS51S1l"CI~ E MCOO(.lo" ..:OC'IA\.. 

P<>OQI"""' De •c<;><~.çJ;o D:> .U.l>'ONIO DO -~~Vl_CO> PUIIciW ' 

.... iVIOEMCIA :S.OC:.I•l AO ~~VID;>~ •UGili<;:l 

ecwn:qour,Io ••~• • ,.,..,..,~c eo '""'>'Cl~IO o:> 

n~t~~:'~~o;e:~voeo<t ..,_..,,u:o ~ <c,;_á": 00<: ""' 
&Al'»lL:O~lO \><OIVIWA\. o~C .... E.SlVO, ~IOHT{ At· 
~-~~>E~TC eo<oo>u•s.c~:~ ~ CO~TOl,."f~U. E ~Q O&ll 
~C"-"'""'t ~OICIO~•IS '""' l~VE>TI>-«_,0. 

TIU~~oe>Qf( ""COVJJ1110 

CO~~ ... , .. ~o ~ _I>COOYIA' 

tl(UHVClY1""'~.TO M I"'~•·Hn>Un.<>• BOJICA 
OtR,.ITIA C HE~Ci~~TO" ~~~<O'>(:~: ..... \, 01: ""'~E· 

::o_ •TII••n o• ><I:'MC<Ou E o;c~ot•••çlo XI · ~l$1&>'-' 
A~r;:Q•I""lC 0:. TCR•I'I)OIQ 
u••• •·~~•o o• •~· ·~6 '"""l • 107 -=· .. ~·•e:..: c< oe::o"' .. t ... l ·~~~<~ 

ec~·~~~!!~, ~,!~~g~~ ...... .-,~- 0• o...,;:..;:lo -.,,,,._., t 

~~<;:"~.< 0 •u...:••o c... ""oruçic, ''-'"~co c ><e><I:M 

~••-.. coe •••••~e<>v.< ••·e~o l><:ll ·~•o.C>OO 

""'"SI'QIITt HIO'ICYI""IC 

$tA..-I;Dl lJ!: TI>>~ ... O<ITE >lUVIOI. E c&Q.;Smt 

&""10 A WOERINTC•OIHCI• O< N~VECA~IO D:> ...... ~, 
oOonauce:o e: cnE-.e"""" o ~•""" ex n>ANl•cnE_ 

"lt»>vl•l>l<r c:o """'-''· UOECUO.-O> "'f:c-_n COH~f· 
~U &O;; ..::oe,..<Qs LOCAIS E A$ CDI<.J:!>"O~U 

.. -
NATUREZA OA. DESPESA. 

1S200 - MlNISTERIO 00 lNTI:I'UOr\- ENTIDADES SUPERVtSJONA.OAS 
19206 - TERRiTORlO FE.DERAL DO .AMA.P'A 

comr.o ESPEC'Irl\:/lÇÁO 

PAOJETOS ATIVJOAOE5 

Outubro de 1987 

l COQ_!)O 

TOTAL 

Destacam-se na Proposta,. entre ot~tras, as 

dospesas com a Administl:."ac3o ao Território (CZ$ 3.917,639,000,00), 

e destes CZ$ 3.352.313,000,0()"" serão gasto!'! com PesSO'!!l e Bnca!_ 

qos Sociais; Manutenção õo Setor de saúde (CZ$ 76S;lrJ7.000,00 

Manutenção dos Serviços de Segurança PÚblica {CZ$ 392.25J.OOO;OO): 

CZ$ 1.4.363.000,00: e, por fim CZ$ 132.875.000,00 em Apoio a -Sup~ 

rintendência de Navegação do Alr.apã, P.uscando fortaleCO!'!r e desen' 

volver o transJ?Ortc hidroviãrio CIO Território. 

Educação e Cultura (CZ$ 937.03-4.000 1?0) 1 SC!J;lo:lO CZ$ 219.768.000,00 
para o Ensino da 19 Gralf,-.cz$ 218.1$37.000,00 pa:.:t~-o-L'n--sino de 2Q 

Grau, CZ$ 498.629.000,00 para Coordenaciio e Hanute!J.cão do Ensino 

de Segundo Grau; a, em ConservaçãO de Rodovias serão gastos 

ashltamento de 10? Km e manutenção de 350 Km_. ___ o montant!'l de CZ$ 

325.533.000,00, na 'reforma da. pbtaforma AP-020 o equivalente a 

_ J>. Proposta de· Lei OJ:çamentiir ia para o ex~rc.f 

cio de .1988 .p"C"evê uma receita de CZ$ 7.754..514.000,00,, o"C"iundade 

todas as !entes .ao Territóri~ Federal de Roraima, como demonstra 
o qUadro- abailCO 1 



Outubro de 1987 DIÁRIO DO CONGRf:ssO NI\OQNAL (Seção II- Suplemento) 

R E C t;: 1 T 1\ 
\9200- MINISTlõRIO 00 lNTEf'tiOR- ENTIDA_~ES SUf'Et\VImOrlAO,\S 
\9207-- TERfliTOI\10 FEOEAAL DE RORAifl'IA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 
. DESDOBRAMENTO 

IMl>.O>Q.O: 

.,d ~ .. oo 
,,c,oo.co 
"'' ,IX>.Q~ ., ... oo.oo 
U10 oO.OQ 
I)U.!>D M 
10.00.1>0 O<> 
·~~o.oo.oc 
1U0.1 •• 00 
l.:le.oo.o~ 
111o00. •~.o~ 
1&:><>.•,,00 
noo.oo.oo 

'""·""""" "'' ,OQ,«< 1711 ~1-0G 
1711.0>.01 

1111,01. >: 
""-~1,13 
1711 01.1< 

"" 01,11 
,,,,01 ,li 
111t.o~.oo 

1DQO,IX),OO 

uoo.oo.oo 
U>O IXl «< 
n•• oo,oo 
zu~ O<t.oo 
UH.QO.o<l ••6o o;>,OO 
.. ,~ 00,1>0 
..... ,110.00 •• ,.o, 00 
1011.0\.01 

, .... 01,11 

U11,01.U 

""·""'' HII.OI,,. 

''" ,01, IJ ''1' .o•.•• 

IIHEITU <OJ!At".TU 

•t~"· •• .,.,,..,~10C 
<1[<111•~ '"""1"'"'"~ 

AW0Jtl• 
...,,.,~~·.,.~•ol 

.,[t'I'U Df VHQ<>U >'CPI,IAIII05 
~lVIOI~:>tll 

•rm;~,!N~·~~~·~•• ot--,.-...-s•c'~••• .. ;l~ 
1![!;(110 DA I"CJ.l5t'll!O ECITti'IIA~ [CU< I~· 

lltalH Oi Ull>i~OS 
S(IIVI·O~ A~lhi:OTAATIVD' 
JtiiVIÇt)5 U>Jto,:o~OIS 

TIIO~•'EIII~tiU ;o<I~[NT[:O 
TIION:OHOt~C IA~ INTAAQ:l.EO~>"'!"'A\. 
"'"~"''"t":us,. liNJlo 
,,.,., 10t,:••~ "' u=~~ o: ~uoo.<><> u:1c"" 
TIIAN••th[N;U :X Q!CV".Cl cn~!kA~ICS IX> HSO\A~ 

t:J~~:;~~~ 00 ou~OO ~ ~ ..... TI~lPA~t~ ~· (-.Yo:X:S, 
OI~"'ITO "~~, E :>;IS t(~A\<c:>lO> 

eoTA·••~"~ ::>:~ '-"OC n>t~~~- _ 
:oT•·••nl co '""~•TO ~~~ n~••s•;~•n 
I;OU·•UTf = 1'"0S<O V~l::C >:la>! W9°<'1<•~'1." l 
CC>~"S'I•t:S ,IQ.JIOO• E r.<:<-l'~• i •01CIO•oo 

~;~::::~~ ~ ~=!~~~::te= ~~~~.~;;:i~~•;Ao 
w-...•s ,;;.,~:1-'t•iH:Ia:s o• ""'·~O 

~tC[\TU Cl! C>I•I'AC 

t>ROGr.t~MP. 0[ THACAL~-Iú 
19::tOO - M!NISTERIO 00 INTr:P.!OR- ENTIOAOi':S SU,f'C:rtVI~!ONAPAS 
Hl207 - TEP.RITOriiO FEOf.P.AL DE ROfV,!f;~A 

CODIGO ESPfCIFlCAÇÃO 

"•rtcs 
""~ltl•IOS eC"E'lC!A(QS IU~lOI •'7 

C!U~voc~l"':"TO OE ,.IC<IO·~tGICES 

~CCR<""''to U<•[:l•• 

APOIO ·-·~~.JE'_TOS DI; OUr.••O,vl>-..;hTC ~·~1011• .• 
~"''"-'-'"o Q~"~'o,.,...::••o <;>o '~""''""'0. ...,. 

ClAHl O O!~'I,DUI.~O O>PaC"I (>,). lli•t>lt.,~TO~ t 

h~~~~H~~:~~~!~~;~w:~~i~:d .:~:;:~:: :~~· · 
'tcu:••lo c '"' n .... 

c•,..., e~; ""'"'mo cn.<U 
t•SJ'<'I! O[<;u'Jo10 

oo;sc::;~~~~N!o.,:1n~~~.'t::'\~~.;"i:~~~ ... ~;u '""A•<~,.. 
o••"•l.c •nlt< ~· -.cv.: "coe"'· "'"'c~ ...:oT>~· 
• .,., ~~tP<();<>AO ( A'U<•I I TA~ ~ICUI<>O• .....,.,.,~~. 

C0~ST~u-~~ < ""'"'~~n <;H U<OV~ l''~tCIQI •U 
"'"~'.,."'o o< •oo•n•oot• t•~•o.c•l ·~•o 

«>o»~! .. çlo ,·""'""''"~'lo :» c~smo "" ""'"""n C'l>.ü 
('..UIO~'IR A POI>>JUÇI.O P[RH~:.t~TE AC ""'-'"<> "AAIO 

OE' ' a ,. AIQt, (D.><ae~o 'UNO .. ~~lOC I I 011-<UI PA~A 
•c-1"10 •u•. ~>onncl~•ç~o AT!•J. ~~ ""ocn•o :oo· 
:!O·~:O ...... ICO, ' 
... ....,~, .. ;lo o! n~o ... !UiltOI ·•~• 

E~$11<!1 0C: StO,m:IO (.:>.r.:J 

l~$1"" A[QJ'OJI 

Dtst•YO,vloo;:li'I'O 00 r>ISI~O ~ '(;l.l":>:> 1;.1AU 
•nO>«<>IO • O.ChiA"" '>OVA • ....,,PI<:.Jc>>, >III~•U 0.\ 

u••"•Ao .,.,,. Q• ~tot uro,•n ot ~<"-'":>:l t:«•u. 
1( .. CCL'O ~RC~~CJOIIA~ A .., .. <0~10 (!>JHf!AliV• 00 [~• 

Sl'-'0, I'CD\A"TE •. r.oocn•;l.u OS' OT.~>"'M OO:tii>C, 
co;w.o • PUl.ll•:l~ D( :vr.,, >O<. ••u•c,A;lo 

;:;;:~~~.~.~.g~~g~·;~E~~~~c:;;~ '"""'o'"' -~ 
coo<>t><••elc 1 • .,....,H~çio çe ~~.,.., "" :EQJ~o;> """" 

MlOOI)OCJM••• • ...,., .. ,zo <l<.>t ., • ., co•ce<llo:> c 
••1><100 <:»..,, o•""'~"'0AC~ 01 "~'C\>~~~ ot to"'"l· 
~~:~.~ <l<.>~' ~~!;}~. ·~o• t~•IC«oc ~UI,, m=nc • .., 

USI..., """t<UOR 

uos 1..0 C<i oaru•,lo 

~.IU.MS 

~ uo.9•s 

'9·~:~ 
G,.,c 
' :~-.--

l,>n,,go 
z.~u •~<> 

FONTE 

•.~c 

,, .. 

CAr:ECON . 

.. ·'--' 
~- 1) •• ~ .. 

TOTAL 

Quarta-feira 28 43 



44 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC101'V\L (Seçfio U --Suplemento) 

n~oGr:;M.'It. m: n>tJ~r.Ltm 
1S;:oo - MlNISl't:'RIO DO INTI:;RIOR - l'"~~~-lL1/d)E$: l>1.ll'f.nV!~10fU,Ot:S-

1~20/- ·TI!IU'UTO::'IIO Ft.:Di:rtAL.DIZ ROiU.~t·.~t~ 

CODIGO 

IU~7, 1111-'!S o 4,061 

ESPECIFICAÇÃO 

.......... (.Ç1.C to ~~~~~" ..,.~01<'11 
"~31~1 .... ""~""(S ··~·o('<~'"" no:_ -~!>"::1~0 t 

ucu~co "'"" ~4U ~~o•orP-~ • '""'"""' w~ .. "~-•••~ 
ornu "'•t!~ C( '"~'"" 
coa~n~ """lu'~""• 1~a""'' •<><> 

li~AI;IO O JSI~A C QCS•o<ITO' 

t~.o;lo r III~A 

APOIO AO e>~;U~v<l<•l.,.~•o O• !tv~•:X<> •1•1~• E''"(>.>'< 
co~~oo:o•u h~• '"""""''"m ""E~·<>·"'""~'~ co on· '""'" uca~'"· '-'-•"'"'l~e<;: • '"''""'~c D>~ 'o,Jvfo,., 

Ai;OU O ~EJ>C" n[ALIIAO•~ lt> AAC• O~ Lt>J~A~;o ''a· 

" •t>~•u;lo oe o.ns.o~ '"'""' •o 

' I~EA;JA E UCIAS.O. NI'<C.hU 

li .. E~CM tcEn>lt.o 

P&RTICIOA;lo 0J. U•lle 1;(1 Co~H~..- 0\ 
CUT .. •U CLE'""IU~ C.:""""'"' ~IA 

••••llciZ.UO 0 ·~~CIO .. A>':: .. 10 ~' .. ;>.,<;~, 

"•••Xo M t~~~"'" .. ,,,,..,,~•c• 
-~"""~l~..,. ~'""HtTJII<A w ~•o ''-'""~"-"'Rrolo 

W""IO •• "EC .. ~IC•D.:> C! <"'~~ .. !Ctf"l~ •• CJ· 
CA~s 01: oo• "'~'•· .... ~.,~.,, •e~o Ac<~"' r c••10o•· 
UI, COI< • 11l.~>IO<l ... IÇ'O c.\ ~~ .. ~CI~ '"'"'·~~IC.i. ~ 
~•o ..,c; • ...,,, 

g;u,lo Di! c~•"~'" •tn<ot•~''" 

""""''l"C~~ O• ..,.. .. ,.,...,, ~t t••tR~lO !c!I'•'ICA , 
001..., • coo."''""'' o.: •~'"'" ''"''Olt• ot ·~•o• 

•Of<lUOOCS • ,_.. ><l:c- .,IA~!h~I.TQ_ t: 'l~S \IS~<..-~ lO~ 

JoOI'Ini<]HR"Q"M""'"'O O~ O<TtiH ~· • 

~~~~~~~~~~ ~·~~~l:~~ ~~~~~~~~~~I~ ""' 
M•lJ:U~~ [ V<IO ... IS'-'0 

~~ "~• 1>::rno1 ., c~a-
l PRt~IO~ ~.J!o.ICO> IU'-10: 

/""-'''"''"·' eo-ot~:1o c •c~·~~n; 

0•01~ •c !IÇ>fiOVCL•I...:~Te llm.JS'OI<I 
[UI""•'•" O 0!>110•01.>'1>"'-'0 O:> SOO" 

o:>"""""~'~· ""o••~n" cr•'"'~~~:~: n••=••· 
APf_Q.I•o~_..,, J~v,.tw.::r,Tc• < o •"o>-0>1:1t"'::.ro 
RCC\.<::.0~ P'!_O:>JT IVCl_> >'-"' •t;Tl I liA:>~'• 
J~ • ..,T~CAO IXl J>l .. r.tTO I~W$TOIA1, IV•ID) •I 
~~~JST!~:I• o .,ICJ>O H.,...>n• Ju•JOI •?<> 

AUlST{~~~· 14;01~• ~ ~·~ITt.RI. 

DÚf~VDI.V!M;><TO o.;l Jf1(1<> ••110! , 
AHII"')<<<~ A oo•I~HII:J• '"'~I CC• ~<I,;T.D)A UR.VH 

o• co~HQ~,l~, .... ,,,_etc t n1•~~"" ,., ..,,,,o•ot 
SAV~ ' 
CQNS'""CoO I,IO<r~•:>t __ ,,,_O\TA _\1,1~\1 l " 
r;Q~~,~~~C POSTO: Ol , • .Jcr IU'.JO: •> 
CI»<~'R~,l~ ot Ç[NT>lO~ p[ ;Au~: '""lO), •I 

....... ,H~;IO 1>:' SCTOI> O<U~õ 
·~~H.:J~·~ • 1"~1.•<:10\L o .. C~":;1;~t~ O~ SWtlE O'A 

~~·5!_~ ~~i~~!~g'~'~.~ ~~~~~~~;gi·:;;~:t.. ·~: 
AO>, 
.._....,.u.;.Jo DE ~••ooou cE ••um l'-''oiCI •<-o 

USJOTC~:IA rJNA•:c IR> 

CI>NT<IIOJl(JO AO ''-'00: Ol 'lflu:IA"'7~'C ~AO> <W> I 
Ut:.=T~ 0.: l(QAI'OC.IO tt:>CO .. PC n<><l>l""-

At .. S~AO III:IA~~~ 'l~•~:tJA~~ OOJC'i;A~=-: <;c.~TAI• 

0\11~ •••• O::TA~.C 1t<•CIH>"IC Qt U"'•''l~·~ U>$1;:> 
nc;un o.< cr.lo,l: o; '-'" •u•~ o: 'IH~:••..:::~Ic. 

~0~11ClP~.~~ ~· U~IJ~ >I~ c•~I14C n• 
toooF~•·o:• oc '""'c n~'u• or "~"''""'

'rll!.lõi•U"• O ·~··1~'•<"<~1t ~' t· •.;$• 

-~JT[~:1: DA CO..,AN~IA OE <~AO [ H~~O~ t>:> 
TEA<IITC~IO 

<'QUI"'"'~ • """""'"~!• CC ''-'"I nç.o•~• ot -AI""' ..,.. ~-OQ<O >'f•~l~'<~o ••• ~tJ< u$~onto~ co,. 
1UI"~ ACUliVEJ) A I·O~UCh;1.; 0C C< lU t;E~~·· 

S<~UMUTC lõ.Ln•L 

'""''"~H~It ot snn".o} ~<>eM/11~ c; :ur.n.o<!:t~Tt 
"'lt~EQ"'" & •auiX P:.m.ICó [ C o:I'·ÔS'l~ ~· r;cw.t.'• 

~liiAOt, AnlA•H OA oO'hloÇIQ ~· t/[0[ O! <C".JA P01A• 
vu c c ••~u·"l!~Te oc c•~,_,. [ J~•~•Ns 
~CDU O' r_,utt~I'<:~TO U[ AI;\/> I~UTi•II;J •• 

UIUHN:Ia f ~<IHID!:~CIA 

PFIOJZTOS ATIVIDA.OES 

... _~ ,170 

'li·"""'-

·~·.~•o 

1).3<~ 

Outubro de 1987 

_ TOTA~ 

•·!>."' 
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PROGflAMA OE TnASAUIO . 
1e200- MIN!STER!O 00 INTEF110R- ENYIDAOES SIJPEH'VIS!ONAOJ.'I.S, 
19207 -.TERRl,TORIO FEO!:RAI- DE rlOAAlMA 

COO!GO ESPE.CJF:ICÃCÂÓ 

UII&TU;I~ 

~UhTJ~;I~ :SOCIAL Ct~~

DE~UYI>cvi>.:"Tc CA ~,~~ OIOC.o•L 
~qg~<IQ~n .""i'-"<Cl>C.:. C""~ IÇOU p( UfN:)jOOI:~TC A 

~0-~L"~~~ C~Q[~U. ATQA•to C• l""'••NHÇI~ c< Hnu• 
~\.lU <I~ ICA ~·u C OrUNVDL"'l""i~TC IK O~DCQ~ ..... ~ """ 

eo•'' . 
çc~'TIOI.I;lC 01. C(I;TIOO' CO"""'"""I~$ 11.1•101 ol 
~t<o<>"' 0C UNri>C' CCOU~lH~IO$ IU•IcJ •1 

U$JÚt";U [ ... D"'Q·l~ "?CIO> 
""o-QV!Q A 001<-IA C• W•CI:V.Dt [)!: VIDA DA 1'{)0'!• 

LAÇ~ Cloll(-'t. -
"D""~~ÇÂG CA~LNT! U~)~rJcA·J•tUOAI •>~ 000 

.oo>Dc;I>W,o ~ 0-Ç~C DO o~T<Il>"l~IC DO >J!q>'IDO<I Dl,.QLICO 

OREVI«NCIA SOCJA• ,1,0 .,~~10010 PUi/Lii:C 

co~;:!':"~l~~~~DA "'"""'l.c DO OAml"DNIO 1>C 

AU("""U .<e l~"viDOR o-'a"eQ A CONUIT\.o!ÇlO 
"A'l10J"'QNIO lkC,!<>.ooL •R~CI>UUOO ..... ~UN" ~i· 
~'"'"""'a C"""""'-.~o••o :.o .co~TqJ.&.HcOn t •a ~ .. ,, 
Q[:".J~o:>S ACJCIO,.Aa oonA II<Y«TIMI:~TO. 

f~TTT~045 w"'"''" 
CQ~ .. n .... l~ t RJT;'UO[~A~IQ' O( (U~A<IAS VJ~I~AJS 

OQOO<IWE~ A l~l(t>'>A.lC_<IA~.A~CA"- "'-', A>O<:~TM· .. ~•o' 
~l"l~IDO PC. _.,A~Ul, 0A~A\J~4 i (l<JY~A$ ~QC"i""'IX.S 
n~LOI>U E • COO""""" ():) Tt~~!TO~IO i.niA•H OA ~t· 
CIJO[~A:AO E t~N>T<>u,IO C! C~"<A:>'~ YICI~AI>, 

Unu.o,o, T[R~P'ORTAIS , 
Q:>tfl'Al\"~IR P .... O OUCNYC>•I...,~IQ CA ~tCJ~II. 

OlCIAN():) CO,t<CH'to AO ·~·~·~O'!Tl C~ CAAC•> t •t>• 
..,U .. UVU DA ........ ~~0 t Mti.HDniA ()A$ C<TDAOA~ 

CtS{~YDOVIMEnc tt ,, ...... SjR'H\"'4 DO<jÇA ]I;""" I C...~ l<!,o:'l .. CQ$ URBA~OS E A UCOJ«'-'1 O 
ec•~<••o o• P~o:t.Jçi0 """:c~,. 
•••l><•r•~lo OE ~l>t:><,CLC~ a~·l7• 1<"1 •2C>O 
co~~.,..,~çlc o; ••m~~ '~"' ••o 

TIIU5-TE "li>'IOYURIQ 

t<IOODvii.S 

OOACACt"' o:t A la U•NCO 
.... CO!ÇI>II CO,C\,OU IX. ~AV(CAUII.IOAOC , 0 ••'":-o t" reco •(1>•0'<5<1 oo ,....., 

D<I•Co'."'f" « 111a 11oQI •õc 

PROJ.Ei'OS ATIV1óADE'S. 

•2' ••c 

"·''" 

l.oo~.ou 

Quarta-feira, 28 45 

CU. I.COO,OO 

TOTAL 

IO?.Q", 

q.abe desrt:.ac:a:c- ·que de71tre O;s t>l:"ojet9s qu• receb!!, 
ram maior aloca-ção da. recursos tmno.s: o de Construção e Adaptação 
de ImÕVei.lll (CZ$ 226,774. 000,00), que deVerá empreqi-los· na constr!!; 
.;;:ão de cinc:o prédios e na reforma 'de mais quinze; o Setor de Tra,n.! 
portes (CZ$ 13.340,000,00) que serão gas~os na construção e :r;'ecupg_ 
ra.;;:ii.o de estradas vicinais, CZ$ 266.790.000,00 ern·es:tt.adas territg 
riais CZ$ 780.392 • .000,00 no O'e.Serw~lvimento da Estrutura Básica, c~ 
jo objetivo e o de interligar núcleos urbanos e aissegurar. o Cr(!SC.f. 
mento da prbdução .agricola e, CZ$ 10.500,000,00 para a 4r,agagem dO 
Rio Branco qua. lhe propiciará condições de na.vll!gab.ilidade. 

· Do total da ori:spesas Correntes (CZ$ ..•.•• , •••• 
5,184. 783.000,00), só em Pessoal 13 Enc~rgos Gerais setio consUmidos 
rocur.sos da ordem de CZ$ 2.646.017.000,00 e o res,t:ante em Outras 
Deapesas Correntes. As Oespa.s;as de Capital montam a CZ$ ••• , .•.. 

Dentre. aa Atividades, as que mais recursos rec!. 
bcrlll!l foram: ~dministraçi.o Geral (CZ$ ~ .• 388.165.000,00)'; DeaefiVolv.f. 
mento do Setor Agropec:uõirio (CZ$ 256. 718,.000,00) c, Manutencão dos 
Servi~;oa de Segurança Pública (CZ$ 231.189.000,00). 

_ 2.569.731,000,00 

'l'ERRITÕR!O FEDEM!. D:F; Ji'EIWANDO OE NORONl!A 

Esse Territôr~o contai:.§ com CZ$ 144.200 .• 000,(]0 

de Receitas COrrol!i'nta.s e CZ$, l7.6oo:ooo,oo do Recei.tas decapita).. 

Co:n esses rccursolil elGo darâ cu:r:so ·ao segui,!Í 
te P:r:og"rama de 'l':r:abalho, 
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PROGRAMA OE TRt.flALHO 
19~,00 r- MI!'!ISTEfllO 00 INTER!b!\ - ENTiQ.AOES S,Uf>ERVJSIO~AOAS 
19.210- iERRITORIO fEDERA~ OE. P'E.RI)IANDO OE E')\ORONHA: 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

I.P"\l~lSUt•,lO I •c•~E.JA~~~~ 

~~lMUTI!O~~ 

Ati"<I~UT<I~ÇJ~ Ç€~0~ 

·~~~tsT<I_•:Je pc: nnlloO!o 
W"E~,~~~~·~ E I;CO<I:.!:MU U UIYIOADU 0'(!0. 

SEM•CLYICA' Phtl C:>o*•l•~ AtJo<I~I5TI!UJVO. 

~LAMtJ,I"'E:Mlo ccvta"'><"''• 
P>AMIJ.IO.CM!t E O'IÇ>"""'''l~ 

CC~:.t~A,lt CO PLA~[.JO ... MIC 
•H:PI~ ·~ <:o•r<~•ooo<' C0 T[OOliO<IIt MO COM~!<>ÇlO 

01: DIO[TI!!lt~ oo.l!lG_._~ !_CPO'l:>t•oo o úo-oçlo I 
AYAI.Io,lO [>( PLAMO. 1 .. IIC ... O-S, 

cu •.o<><~.ot 

PROJETOS ATIVIOAOES TOTAL 

..... oo 

cu •. ooo,oo 

FONDAçAo NACIONAL DO !NDIO 

'A 'FUNAI deverá despel)_der 1 no exereicio de 
Do Total doa :recursos, CZ$ Sl.300.0QO,OO_ a~ 

rão gastos com, Pessoal e Encargoil Gerais e restantliii estão distx:l:_ 
buido!> entx:e Material de Consumo, OUt:ros Enc:argos e Serviços e 

Investimentos. 

1966, recur~oz ila ox:J:em de CZ$ 2.634.500.000,00' para atender 

sequintll: Programa de Trabalho: 

t>P.OG~AMA DE rru~cAi.'HO 
1S200- MlNISTERlO DO lNT!!RIOR- ENTIDt~CES SUN!RV!SlONADAS 
1520&- FUNDAÇÃO NACIONAL.DO INDIO. 

CODfGO 

tU<>~. ·~•••u•.no 

lUCI, '""''8'' .~U 

ESPECIFICAÇÃO 

,LUI~T[I<ClA t ."'Rt>!CH!~C!A 

•CM•~nm,;-çl~ 

A~l~!~nAÇJ.o ÇtRA~ 

'"""' ço• •c:><lllt~"'orlvos 
'"~•n•nvr.o OA · •CHI • 
R!K'rEPIOCN~l~S CH<;".ITI•U 
n•Gld~tl~ !11QI.P[~~·V·I~ 

'"~'nou o• ~~~~'~'"~·~~~~;,';~: 
oto> ~<•e•o••c.cc .. "'"'u ~o e.M><>I'<~•o ~~ ~•1 
r<•r.(I01, 

..... I!TtR <} ...... ~\) 0:> 1"010 

IM'o<!""'TICA 

ll~l!"" OE' I~'Coi>""'TICA 
~<>Ofo?I>I:IO~AR AOS Ol,CII[NTU SCTCRc• 00 OQC..OO <t(• 

CUII$0 c:l"?'.!HCICNAL, [004: c-< O~OIAR f•JO•>""t<T( O 
TI>AalLHO !)C A><ALIS~. OROCl ....... NTC, A[ ...... ,..""" .. ~C 
C •Uct•ÇT.O CAS A[OOS NEC<"""'"' A Yl>.u!U1o~lo 
J;>.O.:L. .... ,.,r»oEc• , ... 

u•t•a .. ct• 
~UISHkCI• AO 5ILVICOLA 

~[VAACotlo t R!l>.IL ... IlA[lO CC TtO<lU 
•.S!.....,U A~) S:l•ltQ~U • OOS$[ OÕO""""ENT! 

T[Rn .. '>Uic KAill'~"' I 6 U:k,'R'.F'ftl 00\ RfC\JO~' ~<Tl.>• 

~~ 1; :c~~~.~~ l ~ ·~ ~;~ ~ ... ~;~,~~ ;~~ ~~~~~!7 .~.~~;--;·~~ 
•o.I'IU-'!0 OCHM'OC'I"o!:~TO CAS :-Q"'-'~1C40!S !>r.l"CU~. 
•REA """'"c•o~ !Mio.•><AI ''·'c" 

oc~tMV'OO.v!.-c~ro O!_c~••o.<~~ ''9'~t"•s 
I""~AM1AII PR~...:::tO• 000 CSn~vOcVlW:NTO C~"IT""IO 

Qo.lt YIH"' O<!~EC[O <O"Ol:C[~ 0C W:.O!,"rN~I' U 
co-<JO,l~OU lMC!~!~l< <"?COO O r.:>Ut.."':!Cl.<k't 
""'IIOCJPO..O:•H 0 L<:s.ec 0• Tt~RA 01"110. O:;ll~PEC.,<L~)Q, 
,~A"""'vEO UT~:O> f Of'!.!>JI•A• ~ .... :~•E<:»•COO 00 

IMOlO "' ""Otc•:.E oo<ClC_.L 
ORC..O .. Ilol> •orHE [)[ oTn,CAO [ rA: .. IC•CoO '" !M• 

OIC:.EM .. !""lAco;!S <:<.J an~~OIOO, 
!~OT ... R E ~U· 00 PC~TCS l"ll1CE"~' 000 111:10' 

'!$!COO •HO~""!OS AO 0,_. •TE"Ol/ol:~TO >oco Co!WO )O· 
C lU, 

UOIHIMta .. ~~Jo.<:;c~ I"OI~_~U 
.. INOCO .. COo4.1~l:tA0::0 I•CICC~U OIOtUo<:~'l'[ ~" 

oE<.~ .,..,.,.,, ""' ••us ct ~•~O< ' c;..;~·çl~ .,.,,,.n 
C0 O<:•••YC_.I .... •IO 0<: oçOC$ co•"'n1Y[IO t':l" O UU· 
C:.IO D< ·~•""''~1:. r,><: <oo~_:<!\!"'0, 0< '~"'-'-' • >LCA~· '"' "'!!~""'~" ~ .. c•~ "":'"'~· •••• ""'~n•<•o~'""'""" 
-·· Ol•ltTRI~ c:>IA O _,CII~ÕOl MA(!Ok•• >LI':' :>< 
c.JI:Oa 00 "'"'-'!!_kCIQ OOSIC~ ~~ ·~>'0$ lk~l::t•H ( 
OA$ C...•CA<I"~ IKIUÚf:)lo!C~ 

......... .lf(N~lc 1Y. "'"'"~~~ OM;Io;:l..TO<II~~ !UI<Ia] ••d 

..,.o:;ou ....... DI: <D<l--lo oo PH~"""'o 0:0 >[Q•IllOI> ova>ICCO 

""'I•IOõMtl> )O:Ia. ~0 >fft>lo:>" "'-''.lto 

CC"MIU.F"lC URA o r"""-'Çl~ C1C P,HO!r""'O CO 
~t~>IOO<o o,.ohlc:l: 

USE"'-"'••"" ><~v:ooo •·..o.!~~ • «·•~TITIJH1.o 
PU~l•O"IC IH~I>'J~•-~ POO;)ntn:v:> O<r~u•H Rf· 
ÇCL~I•0:-'0 Ca-~.0~10 01i CO~MIO.FIÇ0($ E AC PAIS 
AtCl.O>SQ$ •:OICI~"'I~ PO~O IH''tO"IMJ::•Tc 

cu. 1.000.<>0 

TÕTAL 

' Z.U.,":IOO 

I.UII,,U 

t.U~.IOO 

C~l 1,000,0<> 
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Do total. desse!! recursos CZ$ 615:237:ooo,oo 

atenderão a ·projetes que por eas~ Entidade serão Clesenvolvido~;o e 

o restaD.i:.e, às a~ividades de manutenção dos' serviços j& inStal.!!_ 

dos. 

g-eriaS, oodt"C'Z$ 346.85'J.OOO,o·o. ·oes-s4-loriaa-ã Adm~nistração Geral 

e_ Assist.ência às comunidades tndiqenas deverão corr-e-spon-der os 

deinais gãSt.os da Entidade-. 

Pessoal e Encarqoa Sociais tem uma previs~o 

de qaeotos no montant.e de CZ$' l.·02.4:7o·o.aoo,oo, OU.t..raB ·DesPesas 
Cor'rel'l-tes CZ$ -1.024 ."1oõ."006,oo e· as Í5éspeSas de car)itai-- apenas 

F0NpAç1i:O PROJETO RONDON 

- -- -
CZ$ 16!!.300._000,00. . . ' -

Dois Projetes ·Se l!lest.a.cam em tepnos de reCU! 
sos, O prillleiro, Demarcação e Regularização de Terras, co~ ·cz$ 

268.3fJO.ooo·,oo, e-o Se9-undo; oesel'lvolviment.o de ·eo:fuinidã.ae; ind_! 

1> Fundação Projeto Rondon t.er.i consignado' em 
seu orçatllento, para o exercício ele 1988, a. illlport!ãncia '-de CZ$ •• 

SZ9.'400.000,00 p~i'a tltender ao seu ProgJ:arna de TrabO!I;lho, conío!. 

me 'd_isc_ri~i~a.d.o no quaCir'ó a.bi!dxó: 

PROGRA.M.t. OE TRABAlHO 
t9200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 
\9209 - FUNDAÇÃO F'ROJIITO RONOON . -

COOfGO ESPECIFICAÇÃO 

[O<f!NO ""POI!t;"' 

Oz;H!~IS,...~Çl:;> Ç.f~~'-

CDO<l~-~Çl~ E ..... WH~tJ.o 00~ •t~YlÇO$ O(><!~IS~~AllVQ$ 
·~~·•:wt~ o ••!n•tz;o.....:~•o oo.>l>'t""- ~.,..hf• o• 

ÇI)OIIOC"''lóo, ._.~~Y!$lóO E c~~<I>Oo.E. oct" D(._.nur.~ 
OOQIO L.OOI$11::0 ~· A'I>I"':CU <:w, 

IUr~slO UO<ZO,~SIH~IO 

1~ l uuor><"TO • •o~••~n 

•""' co•"' IlM~ ~0:'-..C:t._._,·,.~ 
$0~l<c. eo<oo y,., .. • ntt:u:,o.o 

~TO O~. o[~ t "'il.oo(lo014 OU ÇO"• 
~O• l,.UJI_ >()CIO<, 

l<OOS IOtuo•l ·~>.U7 

ASSZU[O<CIO t U(YIOI:•tlO 

""01:>01....._ 0C ,D<I....._..xo CC ... .,.,,_.,~10 (>:> U•YIDOII -LICO 

••uvzoo;•Cl.t >Oct«. _., •t''"IIX>"' ......,..,~ 

I;ONTI>11Nit1o •u.o o •-elo OQ u"''"""'o oo 
U~•l:>OII ..,_,.,1<0 , 

U>l"'-"'•~ oo ~thloo<l """'-'C:O • e:> .. nn,.zçlc or 
O>-Ttii>Q.ZO l~Civlt:u>o ""D<:Il(O):>O ""0ION" AI· 
çc, .. r..:~•o <""""-'~~•o:01: <o•<Ji••vrçOn; c ~o OAZ• 
11-Cz:,<lUI. ~Oitlo~oiO P>.il.o '"'"Ufll•(~lO, 

PROJEjOS ATIVIOAOES 

como podemoS observar a• despeSas sugerida.n dev~ DíJro COi.M!ffiA 

rão atender ii. Adminis-tração Geral (Coordena.çlio e Jolanut.enção dos · Serv! 

ços Adm.inistrativol:l) que absorverão 66 ,OS !i do total ~dos- reCi:J:r:sos; Mo):>,! 

lizacão Estudantil e Atendimento a Populacões Carentes, --com 23';9'1:\ e 

o restante serão 9astos e Outros -Encargoll da. Entida.de, 

' .-:toKb CARLOS BACELAR 

_- .M];RIO LIMA 

MAURO SAMPAIO--

MILTON BARBOSA 

NYDER BARBOSA 

,Ri.I~EN FJ:GUEIRO 

N;ii.o forliii'I acaita.s emendas às despesas das Entidades. 

Supervisiona.das objeto dest.e Relatório. 

Diante l!!o esponto, mllnifestama.;..n:o~:~ pela aprovação 

do Projeto de Lei n<? '1, ela 1 987 {CN), na. pa:Z:.te referente ãõ --Sub'a:Zmc:o 

do Poder Exeeut.ivo - 19000 .:.- Minist.ério _ao Inter-ior - Pa.rte Geral e E!!, 

tidades Supe:r:visionad.au: Fundação Projeto Rond(),n, FUNAI e Te:r::t::itôrios 

Federais. 

Sala da Comissão Mista de OJ:"çarnento, 

Em 21 de outubro 

FAANCISCO ROLLm-iBERG 

Jolo CltUIOO 

NABOR JONIOR 

RACHID SALDJ'I.NUA Dt:RZI1 ~~ 
POMPEU DE SOUZA . . 

HUGO NAPOLEliO 

ROllEI<TO CAMPOS 

MElRA FILHO 

de 1 987 

VIRGILDAsiO DE SENNA 

' Sl:lRGIO BRITO

SIMÃO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

Jó1i.o MAOOoo ROLLE~IDERG 
· ANTONIO FERRJi:IRA 

FURTADO LEITE 

AR'I'ENIR WEllNER 

FELIPE Mt:NDES 

ADUEMAR DE BARROS li'ILHO 

FERES, NADER I ~ 
F1ii3IO MUNHEI'l'TI 

ROBERTO JEFFERSON 

JOS.tl LUIZ DE SÂ 

VIRGILIO GUIMAP..Í\ES 

GIDEL 0.1\NTAS 

-GEoV.I\NI BORC.t;:S 

ARNALDO PlUSl'O 

- - • JORGE liRI3AG'.\i: 

-JOAQ\J~M BEVILACQUA 

CARREL BENEVroEs 

TOTAL 

!26 ••• 

-.26.•" 
- ~-..ng 

,~. •oo 

- ·' ,. 
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Analisando as aplicações, das dotações cons.,. 

tantes dos quadros anexos, verificamos que 75,00~ do total dos r~ 

cur~os rcse:rvados ii SUDCNC, ou seja, Cz$ 20.53_3.170._0_00~QO 'se de! 

tinam a projetes 'e o X'o;!;stante Cz$ 6.824.830_,{l_O.Q_,oo ã manutençãO 

das _ativiclades do Orgão. 

Dentre toQos os: :Projetes cabe destacar o Prg 

grama de Apoio ao Pequeno ProdutO:.: n'u7a1 elo No~deste - PAPP, que 

tará ã sua dispo~>iç.iio CZ$ 14.133.200.000,00, co:r:reJ>pondendo 

51,66% do montante de recursos _destin:ados .i SUD_E!'-'E. Esse Prog:r:ama 

tem como diretriz_ elevar ()S n!vei_S de· emJ?~eg_o _e ren~_~s- __ p~e- _ 

nos produtores ag:ropecu.!irios pE'!lo aUl!lento dao_pr~dução e __ melhoda 

dâ produtividade. Por sua vez, o -programa de Recuperação de ,li;reas 

atingidas pel'!ls enchentes na Regi5.o Nordeste, foi contemplado -com 

Cz$" 4.136.900.000,00 para fina_nci'!lr o Projeto é!e Reconstrução d~ 

zonas Urbanas atingidas pelas enchentes n.o Nordes,te_e_ll\e~b.Orª-r _a 

capacidade de planejamcnto, prevenoão· e controle de enchentes_. E!

se projeto implement'!lrá a construção de 81 Kl!l de. diques ~ 91 Km 

de canais. Outro programa importante é o de -Apoio a Organiz.aoões 

de Pequenos Produtores Rurais do Nordaste - -~~Q9'r'mn_.a _Sij.o Vicente, 

cujl'l. dotação para o próximo exerdcio impqrtarâ em 1.694.200.000,00. 

Com es!Jes recursos busc.a:(.á __ es_t:!,ID_u.l~r e indll_zir·~s--~~~~~Jr"?.c!u-_ 

tores rurais a se organizarem sob forma associativa,_ visando au

mentar seus níveis de produção, produtividade e renÇia,. O programa 

pretende, beneficiar 20.400 .farn!l~as. 

Õbservo, também, que a SUDP<E estâ com_p_rome

tendo Cz$ :J.253.1.00.000;_oo,ou seja, 11;90\ <19s seus ·recursos para 

cumprir claúsulas contratuais de pagamento de amortizações, ju

ros, comissões e outras despesas clacorrentes de cmprestill\OS exte!_ 

nos. 
Verifica-se que a SODENE, como toQ,a açlmin.l,s

traçào, não escapou à politica de endividaménte externo, pratica

da pelos governos militare!>, que irii comprometer por r.ruitos anos 

o orçamento da entidade. 

Aliim dos P:rojet.oS que constam do seu Progra

llUl de Trabalho, a SUDENE deverá dar seguimanto a outi'o_s que eem 
seus recursos alocados no ~ubanexo Encargos Gerais da União e que 

lhe' serão repassados. A tais l"rojetos .• sedio clest:!:nada.s dotações 

que orçam Cz$ 7,4_75.502.000,00 e que eãtar.!lo assim distribuidos : 

Apoio ãs Micros e Pequenas Empresas dãs Regiões Norte...e Nordeste 
- cz$ 400.000,000,QO, cuja nn.niaade e a de clar apoio crcditicio 

orientado às micros _e pequenas empresas da Reg~ão Ncv::deste, CQtuo 

cfetivo instrumento .4.e viabi~iza_ção da pol!tic" regional; Desen
volvimento do Piau! Cz$ 500.000.0QO,oo, para aumcnt'ar a ofeJ:ta 

de empregos e amp1inr a de serviços _públicos esscncil:lis ii. quali

dade de vida da população, abrindo 460 :Km _de estra4a_s vicinais e 

irrigar 400-0 ha de terras agr!colas; N.ORDES'l'E J,li; ..,_ C-;$ _. ~· ••••• 

4,000.000.000,00 para.apoiar popul~ç5es de baixa renda '!ltin<;~idas 
por fenômenos climiit,tco's e _na.t.urais, mcd:Lan_t,!9_ a implant'!lcão de 

obras de ca:ráter permanente, ·buscand~ assistir ã 12.000 familiaa. 

E evident:e _que essa dotaÇlio é Claramente_ :1._!1 

suficiente para. O!ltc;;ncler a milhões ae trabalhadores e pequenos 

proprietãriOs rurai~ assolados pel'!l sêca, 'quG j.§_se abate sobre 

a Ragião. 

Infelizmente a Constituic~o aJ..1tO.~:;itári"' vi

gente impede ao CongresSo, pelas razões já <!!l-:postas, a.lterar 

dotação proposta. 

O Pr,oqrama de Desenvolvimento 'dps cerradOs 

Nordestinos-' PRONAR- Cz$ 6oc.ooo.ooo,oo, -pãra~õridntar e a
poiai:' a ocupação da.s áreas dos cerr4dos nOrdestinos, através do 

incentivo ao produtor rural e gerar 12·.~15 empregos; Controle de 

Endemias no Nordeste Rural - Cz$" ·l.-975.502.o'oO;oo; objetivando 

reduzir a incidência da esqUitosB"omose, da l~:l._sh~niose viséeral 

e cutânea, bem como da doc:nça de chagas, '!~través da_· i_ntensi_:(ic!!_ 

ç~o das a<;:?es de prev"enoão e cont-role, desenvolvidas nas á:reas 

endemicas do NGrdesta, 

ciusa estranheza que esses- recu:sos estejam, 

ai11;da, alocados no Suba.nexo Encargos Gerais qo· on~ão, e não • 
dispo;no;ição da SUDENE, como de fato deve~iai!I..~Sto!!r, pois a mesma 

dispõe de e:>trutura legal e adminillltr~tiva para. melhor gerir es

ses .recursos. 

Não poderia conclui!:' o pr~~tsente .Rebtó:rio 

sem salientar a limitação das Yerbas, destina(U!.~ pela União para 

· atender aos problemas de sãúi;!ie,_· educação, energia; transporte e 

habitação na Região do. NordEiste, não eõ ~t:ravé~ d" SODENE como 
pela aciio dos demais Ministérios e Orgãos Fedel:'ais. 

EstudQS_reCentes do. E'l'ENE do BanCo dO- Nor

d~~:ste revellllll, que o balanço_ da_ entra<:J;a e ,saída Q;ç __ recursos no 

Nordeste, decorrente das ll;QU.ticils fis-cal, monetâria; cr~dit!cia 
e tarifária do GOverno Fedel:'al conc1~iu por uma evasio de recur

sos no montante de Cz$ '26.300,000."000,00 no par!,odo de 1981-1965 

(Análise da Acio do Governo Federal 1fObre a Econ6mia 'ao Nordeste 

- Banco do Nordeste do B:r~sil,.-SA.-1967, Clop.B.o M. Sindeaux · de 

Oliveira e OUtJ:os}, 

São dados econõmicos, qua e•ta Comissão de 
Orçiiinanto-deVe anotai- p.itrã futurã:-coi:iec-iib, guando readqu-irir sur1. 
competEncia originâria, 

- );:om .. as z-essa~v'a~_apresentadas, pro~omos que: 

--~!e~_am aprovadas a.s .c.meri'!as 'encaminhadas à,Re.serva de contingência 
para defender a11 H!!~}_t.,çõ~s das ddt.a~ões da SODENB, da- SUDECO e 
da SÓDl\.M da de'sv_alorizaçil.o inonetãri"' 

Não foram apresentadas emendas. 

Diante dos dispollitivos constitucionais que 

nos impede de participar da elabor.,cão da LeJ: orçamentária, somos 
pela_ ap:royação. a.O PrO'jeto de Lei n9 1,· de 1987 (CN), na parte ra 

fe:~;ente ao Subanexo l920.i - Superintendência do oesenvolviment~ 
do Nol:'deste (SUDENE) da forma como .foi npresentada pelo Poder Ex~ 
ç-utivo. 

FRÁNcJ:·s-c-o ROLLEM~m'!G 

Sala da COmissão Mista de Orça_mento, 
em 21 de outubro d& 1987, 

~ABOR JONIOR , _ 

nACaiO sALDAtmÃ CERZI 
1 

POMPEU _!)E_ ?_OOZA- -

EDISON .LOBlto 

HUGO NAPOLE1'i.O 

ROBERTO CAMPOS 
MEIRA FILHO_ 

DASO COII-'.BAA 

JOÃO CARLOS BA~ 

MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

N:1DER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

RUBE~ FIGUEIRO 

VIRGILDASIC OE SENNA 

S:eRGIO BRITO 

SIM1iO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

Jo/'0 MACHADO ROLLEMBERG I ~, 
ANTONIO FERREIRA 

ARTENIR WERNER 

• CESAR CALS NETO 

FEÍ.IPE ~IENDES 

ADHEMl'IR DE BJ\JÚlOS FILHO 

FERES NADER 
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011. _COMISSAO MISTA DE ORÇAMENTO, sobre o Pl",2. 

jeto de Lei n9 1, a" 1987 (CN), c;oue "stim~:~ 

~ RECEITA e fixa a DESPESA da União para o 

exereicio de 196?, refer<mt:.e ao Subanexo 

19.203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOL\l'IMtN
TO DÓ NORDESTE (SODENE) • 

Relato:r:: Deputado JOXO MACHADO ROLLE!\WEl,tG 

Quarta-feira 28 49-

Ao Cong:r:esso resta examinar a proposta O:r:'C:'! 
ment.!iria e comentá-la. 

Em 28 de junho de 1985 apresentei ao Con.., 

<jresso Nacional a Emenda Constitucional n9 45, que :r:est.abelece

:r:ia as pÚncipais atribuições ao 't.eqisla:ÜVÕ sobretudo na elabo

raclío e votacão. (lo Orçamento. 

EElSil Emenda Constituc;ional n9 45 co;ntou com 

o hon:r:oso apoiamento de dois .tc:r:ços. d,o_s membros do Congresso e 

~-teve .parecer -favorãvol da cOmissão Mista enca,rregad~ do seu exa

me em brilhante parecer do saudoso Senll:dor Fábio Lucena. 

Todavia as Mesas Diretoras das duas Casas 

dO- Congresso decidiram não submetê--la a votação. 

RELAT0RIO 
J\,ss~!U• decorridOs dezoito meses d_a_pos~_e_~ 

senbo:r: PJ:i!sidente- da_·, C_li.lrnada Nova República;- continua o Legisla

tivo p:Ovado de sua_ atJ;ibUição fundalne,ntal. 

Em, cump:r:imento ao quG! es.tabe1ocem os arts. 

65 e 66 da Constituição Federal,. __ o Senlior Presidente da RepúbH

ca encaminhou ao congresso Nacional para apreciação, através men 
s.a~em· n9 151, de 1967 (CN} e (n9 286/87, na origem r, o Projeto 

de Lei Orçar.:entária para o 'exerCício financeiro de 1986. 

Por' designação da Presidência d.a Comissão 

Mista de Orçamento cabe-me examinar a parte da proposta de Orça

mento :r:eferente ao subanexo 19,203 -- Super.f,ntendi:incia do 'Desen-

volvimento do. Nordeste -· SODENE. 

t;ssa Autarquia Criada em 15 de no..:embro ae 

1959, pela Lei n9 3692, tem eom:o ârea de atuação, os EstadOs do 

Maranhão, Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte,--Par:aiba,Pernambuc:O; 

Alagoas, Serg~pe~ Bahia e. parte do Território' de Minas Gerais. 

Mais llltlll vez se cumpra no COngresso um ·rit!:!_ 

al formal e despido de !"ignificado real. 

Pelo a:r:t. '65_,§ 19 ela ConstituiÇão de- 1967: 

§ 19 -''Niio s.erá objeto de dclibElraçã~ 

a emenda de qud clecorra aumento da despesa glob.a1 ou de 

cada órgão, fui-Ido, pJ:ojeto ou prof{rarna, ou que vise a m2 

dificar-lhe o m'ontante, a natureza ou o objetivo.~ 

eabe ã SODENE estabelece:r: as di:r:etrizes pa

ra- incrementar o de~~nvolvimento da Região No~destina, buscando 

alcanç-ll:r gradualmente melhores condições de vida~ G desenvolvJ:, 

m~-n'to econ?mic:o e s~cial para sua populaç~o. 

Assim a .alteraç.!io do O:r:çamento, p:r:incipal 

função do Legislativo lhe ~ negada, , 

Para atingir tiis objetivos, a SUDENE cont! 

rã no exe:r:cicio fin~neeiro de 1988, com recursos oriundos de vá';' 

rias fontes na ordem d.e .Cz$ 27.358.000,000.00. Esses :~;eeursos t~ 

:r;ão as destinacões constanteS d?~Auadros anexos: 
adntinist:r:ativo. 

E a sua :r:ejeição total importaria no caos 

~~wGn.AJ·M 0!: TTlt.r./,L!W 
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Outubro de 1987 DWro DO CONGRESSO NAOONAL (Seçõo B-SuplementO) 

RARECER N1 18. DE 1987-CN 

DA CC MISSÃÓ MISTA DE ORÇAMENTO, 

sobre o Projeto de LG!i n9 l, de 

1987 (CNl, <;jue "estima a Receita 

e fix~~; ~~; Despesa da Uniã.o para 

o exercício financeiro de 1988", 

Subanexo 19202 - Entidades S!:!._ 

pervü;iona.<ias <io Ministêrio do 

Interior - Su)?erintena.encia do 

Desenvolvimento da Região ce,!! 

tro-Oeste (StJOECO)_. 

Relator: DepUttldO RUBEN FIGOEIR0 

I-RELATÓRIO 

Atxavéa dtl Mensagem n9 lSl~ de l987...CN (n9 

286/87, ntl ori<]em), e Cll:l conforrnJ.dade com o disposto noa tlrtigos 

65 e 66 (la COnstituição Federt~l, o Excelent!a-aimo Senhor Pz:el'!i<:le!! 

te dt1 República enct~minha à t~preciação do congresso Naciontll o Pr.2. 
jeto de Lei n9 1, õe 1987-CN, que estillla a receita e fixa a desp.! 

sa da União para o exercício financeiro de 1988. 

Por designação do Sr. p-residente da Comissão 

Mista de Orr;amento do Congresso Nacional, cumpre-nos examinar a pa! 

te relativa à Superintendência Cio Desenvolvimento da Região Centro 

-Deste {StJOECO), entidade supervisionada pelo Minh;ttirio do Int! 

rior. 

Cr:l:ada pnlil. Lei n9 5.365, Cle 19 de dezemliro 

de 1967, a SUDECb, entidade autârquica Vi'ncu~&.da ao MINTER, tem S,! 

de e foro no Distrito Feder;al e atua nos E.ataQ:os de Goiás, M~

Grosso, Mato Gr..lsso do Sul, Rcneõnia, Minas Gerai• e no Distr o 

Feõeral, corn~=oe.:-;i.D;do-lhe elaborar, em entendimentoB com os Mi ::;.t! 

rios e õrgãos (êde.rais atuantes na área e, tena.o em vista ... a(f! 
tri:o::es gerais do planejamento govcrnamcr.ta1, o:s Plano& Diretores 
do Pcsenvolvilllcnto da Re"õiiio Centro-Oeste. 

Parn a eonsecuç.!io dos ·a-cus objetivos, a SUO!: 

CO foi aquinhoada na presente PropoSta com re-cursos para o éxerc! 

cio financeiro de 1988 no monta.nte de Cz$ 6.328.500.000,00, que com 

parativarnente ii. <:lotação orçamentiria de 1987, .no valor de Cz$ ••• -:-

953.580.000_,00, representa -\llll- acrésciluo de 563,6t. 

Por outro lado, com bt1sc no quadro a angui.:, 

verifica-se que lis entidades supervisionadas pelo MINTER serão de,! 
tinados, em 1988, com recursos do TesOuro, Cz$' 59.196.989.000,00, 

dos quais apenas 10,61 (Cz$ 6.328.500..0-00,00], serão.. alocados àS!,! 
DECO.-

OEMONSTIU.TliiO OJ. OlSn;SA P'OI'I UNID.ull~ ÓIIÇA.MI!NTAIU ... $ 
1I~OU • MINIIi:Tl!RIO DO INTERIOR • tm'IOADE$ li:UrutVISIONAOA.$ 

...... ~ .. _ 

.. - .. -~ ... ~ ... 
COOIGO TliSOURO 0.. fONTE$ TOTA.L 

-.. .... ~ .................. _ ... ,. 
""'::l~:-~~ .. ~.r ....... .,..,.,."" _ .. , ... _ .......... _. __ .. -· .. 

_.._...,.,._oo,.co .. ,. ... ,.,..,..,""''"''"-
""'ro""_.., ... ,. ............. ....,. 
"""""''•'""" ... co ...... 
'IOOIJOOIOO""'_K_ .... 

·-'""""""'"'' .. '" 

Para as duas func15es programáticas que int! 

gram. o programa de trabalho da SUOE!=O-,- DesenvOlvimento Reg-ional e.! 

tá contemplada COlfl Cz$- 6.319.386.000,00 {99,86'11) e Assistencia e 

Previdência com C:z:$ 9.114.ÓOO,OO (0,14\l, ~talizando a quantia de 

Cz$ G.328.500.000,00, prOveniente de recursos de to(!as as font€1S. 

Por sua ve:i:, os recursos da FUnciiio DeSenvolvimento Regional estão 

subdivididos dentre O$ õi~rsos programaa- da seg-uinte forma: 

l- Adminiatracão •••••••.•••.••••••..•. 389.754.000,0-0 

2 - A<lmin.istração Financeira •••••• -•••• 

3,- Programas Inteqrados .••••••••• ~·~ • 

4 - Transportes Rodoviãrio ••••••• ·~ •• , _c!!i!8'""'-""~!!' 

TOTAL ··-·••••••••••· 

O Programa Admir.HI~raçiio/Subprograma ~ni.!!_ 

traç!o Geral c:crogre'la as atiyidad~s_:. l) ~~rdenac~o e Manutenção 
doa Servir;os Administrativos; 21 Manutenr;ão das Atividades da co 
missão Ea-pec:ial de Mato Grosso, e 3) Manutenção de Unidades Regi~ 
nais. 

O Programa Administrar;ào Financ-eira/~ 

ma Divida Interna abr"<nge a Ativida<:l.e Alrortização e Encargos de F.! 

nt~nc:irunento. o item Prcgrll.ll1as Integ-rados compreende: 1) Subprogr!! 
m"< Assistênc:i~~; Financeira, C:OI!_I o projete: "Apoio a Projetas de 'oe
.aanvo1vi.Ir.ento Region"<l"; e 2) Subprograma "Programação E-specia"l-••, 

o:;Qm os projetas PROSOL, PROMAT, POLONOROESTE e PROCENTRO. E, final, 

__ mente, o Ji'rograma Transporte Rodoviário, que inclui c sllbprograrlltl 

Er:;t:,rt~,das Vicinais, que agrega o projeto "Construcão de Estradas V_! 

_oinais". 

A área de atuar;iiio da SUDECO- õ tida -e - ha~'iaa 
_ eomo a região mais promissora do Pais a curto prazo.- Basta citar 

que a parte agricultãvel não utilizada e que poo;l111 se:>: incorporada 

no Centro-Oe!lte _é maior do que toda a irea hoje utilizao;la nt1 agri

cultura nacional. A p~oducão de alimentos do Brasil de hoje poQ:erá 

ser Q:uplicada com o aproveitamento dos cerrados. Isso significa 

que só. aquela região pode alimentar o Brasil e ainda exportar 

excedente para outros palses. 

Diante desse quadro e por paradoxal que poa 

sa parecer, a verdade ã que aa autoridades governamentais deseonh!:_ 

CeT.l ou não querem perceber essa realidade. Isso ê o que infelizme!!; 

te resulta da anâlise dos dados e nümeros indicados, quando, por 

exemplo, a participar;3c da SUDECO Ellll apenas 10,6\'do total alocado 

.is entidados supervisionadas eo Ministério do Interior, denota, 

claramente, a pouca importância desse õrg!.o como instrumente de C,! 

nalizaç.!í.o de Ncuraos para o desenvolvimento da região Centro-Oe! 

to. 

outrossim, embora reconher;amos a situacão 

aflitiva por que passa o Nordeste, nos p;arece um contra-sens_~ pr_! 

vilegiar tanto uma região problema, com a SUDE!':"E recebeneo 44,9\ dos 

recursos do Tesouro S.s entidades supervisiona<ias do MIN'I'ER, quando 

o Centr'?-oeste, considerado so1ucão, é aquinhoado, através da SUD!: 
CO, com escassos lO,Gtl Imaginamos, pois, que dever-sc.-ia inverter 

a equação, fort;alecendo uma região com enorme potencial e de reto,:: 

.no assegurado, ao invés de se insistir numa área que até agora nii.c 

teln dado resposta aos considerãveia recursOs que ·lhe tem sido de2 

tinadolll. 0:.. 
Por-- oUtrO lado, é verdade, e istO foi Mtci 

acima, que a previsão de recursos para a SUDECO nô exC.rcic:io- de 

1988 teve um aumento de 563_,.6\, comparativamente à dctaç.ão do coJ,:: 

:rcnt,a ano. Tal a=éacimo, no entanto, estã muito aquém dO Qesejadto 

priric_i_p~lrnente levando-se Ellll. consideração o crescente -~_:ocesso, i,!! 
f1acionliric do pós-cruzado. - -

Assim, afiguram-se-nos insignificantes e pO,!;! 

cos expressivos os recursos destinados ii SUDECO na proposta ore,! 

mentária sob "':'amOJ, haja vista a.magnitude das tarefas que lhe s.io 

atribuidas e as prementes necessi<l:ades da região em inúmeros set~ 

re•. 
A propósito~ não entendemos, por exemplo, •:~ 

mo o EstadÔ de Mato Grosso do Sul, diante dos infindã~~is probl~ 
mas resultantes de deficiéncias que se lhe apresentam nos aetores 

de rod.Õvi.!!.s, S~i1camento- -bãsico, armazéns, ener9itl eÚt:;;-ica etC-- p'J:! 

sa·atendcr tamanha carga c.Olll mingu011dos C:::$ 351.130.000~00 alocaõos 
ao PROSUL para'o exerclcio,de 1988. 
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ora, para que o_ cent:tc-Oeste, com a s\:ia va!_ 
ta e ainda quase inel(plcrada re9iii.c dos .::errados possa re~tlnlente 

ewnprir o' seu papel histõricc de ser o C<lleiro do_ Brasil, é neca!_ 

si:tio e mesmo imperioso dota:t a SUDECO .de recursos mais sig-nifiC,!; 

tive~ (!e modo a aceleJ:ar o seu pro·cesso .;te desenvolvimento_. 

Dentro ainda desse contexto, e como medida 

que po:t certo virã incrementar e acelerar de forma notãvel o cre.!, 

cimento da economia regional, julgarncs de f1,1_nQ.~5!nt"'l impol::'tância 

a transformll.cão do BRI:I-Banco de Brasil ia S.A., em estabeleeiment.o 
de fomento para o C<:!ntro-oeste. (Banco de Oe:senvolvitnento do C:ent.l:''? 

-oeste S.A.), nos moldes, aliás_, do que jã eKiste no-· Nordes.te, que 

tetn o BNB-Banco do Nordeste do Brasil, e "' eKemplo tambem ela r~ 

giio · a.ma;o:o3nica, com o Bà$A-Bano!=J d~ Amazo5ni.,_ S .A. 

Acresce no.t-ar, pol." último, a nossa e11tranh~ 

za pela exclusiío de Mato Grosso do Sul na participação do~ recu_!: 
sos do_ PIN, fato ocorrido inexplic.,velmente desde o desmembramento 

de tw,to Groaso. ReivinQicamos, desta forma, coroo medió:a de justicll, 

.,_ reincorporação da .&rea de Mato Grosso do Sul naquele p:tosrama. 

II - Voto de Relator 

Ao Subanexo em questii.o não fo;:a[!l apresent~ 

das emendas._ a por todos conhecida a inutilidad<:J: do processo, ~"!-: 
a Constituiçii.o em vigor pr;,;tic!I.I!Iente não admite tal_ p:ç:ocadi~Y~. • 

Todavia, nii.Q podemos deix.,_r de registrar "' nossa c'!.iscordii.nc:~f( t;q-m 
oa. atuais dispositivos constitucionais que p.l:'aticamente eliminaram 

a participaeão do C6ngresso NM:ional na Lei de Meios. _ 

No mor:u:mto em qulll se d.i,scut~ o t!!xto da nova, 
Carta M.agna ê imprescindível a~t~segurar uma participac!o mais- efe.t! 

va do Parlanu::mt.o na elabor.,cii.o da peça orcamcmt.ária. Con.fiamos e 
temos mcsrnc a convicção de que a paJ:tir a., vigéncia Qa Coli:stitu:!_ 

cão ora em d(lbo:~;te, o Poder Leg-islativo, depois de um largo per!odo 

em que exerceu um papel puramel'!te decor.,tivo em rt:lacilo .,_o OrcameE_ 

to, terá, enfim, restabelecida a sua P"-~ticipaçii.o em todo o prece!!. 
l!IQ orçamentãrio, t.,_nto na SUii!_IO!l_abor.,_ção quanto no aeQmpanhllmento 
doa planos e projJramas do Governo, toJ:nando assim maA.s t:::anspare.e_ 

tes .,s ações da Administrar;l!.o PÚblica.. 

Diante do exposto, e apesar das reaa•lv"-s 

aqui consignadas, somos pela aprovaç:lio ~Q Projeto de Lei n9 1. de 

1987 (CN), na pa:t:"te rela'tiva ao Subanexo 19202 _- S\:lparintãndéncia 

do Desenvolvimento da Região Centro-oeste (SUOECO). 

Sal& d!l Comissão Mista de Orçamcmto, 

em 'a.L da 0\...I'MJ'I'y'\L.Q. de .1987 

FRANCISCO ROLLEM!lERG 

NABOR JONJ;OR _ 

R1\CHID SALDAN<lA OI::RZI' -. P~J.t...ii. -
POMPEU DE SQUZA 

EOISON LOBJi.C 

DUGO NAPOLE1>:0 

ROBERTO CAMPOS 

MEIRA FILHO 

DASO COIMBRA 

JoJi:O ~ BACELAR 

MÂRIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

NYOER BARBOSA 

ROBERTO RO!.LEMBERG 

RUBEN FIGUEIRCi, ~ 
VIRGILDÂSIO DE SENNA 

JOÃO 1\LVES 

Sf!RGIO BlUTO 

.)'OFRAN FREJAT 

ANTONIO FERREIRA 

ARTENIR WERNER 

E"ELII?E MENDES 

AI:IHEMAR DE BARRos l"!LHO 

FABIO RADNIIEITTI 
ROBERTO JEFFERSON 

JOSf! LUI-z DE :"lA 
VIRG!LIO GUIMARÃES 

GEOVAIU BORGES 

ARNALDO PRIETO 

JORGE ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CllrutEL- BENJ?:VIDES 

A Proposta Orçarncntiria global da União contem

pla, no iir~bito ~o Tesouro· Nacional, recursos o:ostiJ:lir.dcs cn. _Cz$ ... 

3.Z:5S.487.000.000,orr (três tr~lhões, Quzentos o trint::t. c' Oito 

bilhões quatroc~ntos e oitenta e sete milhões de cruzados} c 

C:t$ 12/sol.OOO.Ooo,oO (cento e vinie e dois bilhões, oito_cen -

tOs e hum milhões de cruz.ados) ,, pro;/eniente's do Qutus Forites , 

Qe Entida<les da .Administração In<lireta e de Fpndações instituí

das pelo Poder PÜblico{o;cceto as "t;-ransferências do" Tesouro Nf 

donal), num mont~nte de C:tS 3.3-61-~as.ooo,ooo,oo (três trilhÕcs, 

trezentos e sessenta e huin bilhões, duzentos e oitenta ·e 'oito 

milhões de cruz;~dos), o valor total dos recursos orçados para 

1988. 

No -âtlbii:o da Si.rDESUL, objeto de nossô- t:ebtõrio 

e parece-r, foi c-onsignado para o e;cercício em exame, Ulfla dot! 
'çii:o -de Cz;$ 1-904.70-0.000,00 (hum· bilhão', novecentos e (tuatro mi"

lhÕes e setecentos mil crutados), constituída de Cz$ 1.893,·2mil 

:_'aC receitas- prôprias ã ·conta do Tesouro Nacional e CzS 11 ,!;mil, 

de ReceitaS de Outras Fontes, monta~te este equivalente a :S,06\ 

dos recursos ·alocado~ ã.s Entidades Supervisionadas, segundo cl_!:: 

Jlonstra o quadro a abaixo; _ 

ORCAMENTO DA UNIÃO . 

MINISTJ!RJO 00 lNTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 
-5-UDESÜL - 198 8 

(Cz$ 1.000) 

ENTIDADES SUPERVISIONADAS TOTAL (\) Teso.uro O.Fontes 

SUDESUL ................ l.B93.ZOO ll.SOO 1.904.700 3,06 
OUTRAS ENTIDADES SUPERVI-

SIONAbAS .............. _ 57.303.789 Z.96S.84l 60.269.630 96,94 

TOTA L ............... 59.196.989 2.977.341 62.174.330 100,00 
_Qn"l;e: reposta vrçamentnr a ~;~.o. ulllO."! -mo 

--= CQm_rclaçiio à Proposta: Global da União, pnrtici 

-pa a SUDESUL cm O,QS\ (cinco centésimos por .cento) dos rccur -

sos, segundo visualiZa o quadro seguinte: 

OnCAMJlNTO-· DA UNIÃO ., 1988 

QRO\Mt:NTO DA UNJJ'i.O 

3.36l.Z88.1l00 

Iliu relação õ. Proposta antcrlor, orç~da cm czs ... 

146,Z mil, o total dos recursos da Proposta atual, .:~locados ã 
SUDESUL, rc:prescil.ta um acréscimo nominal d<~ 'ordem \le 1.202,8\. 

Os quõldros abaixo discriminnm a R'eçeita e a Ik::! 
_pesa da SUDESUL, segundo as fontes Qc -recursps• 
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ORCJIMCNTO DA UNll'iO 

SUDESUL. R lSBB 
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1S~04 - SUPERJNTENOENCIA Do DESCN\lOLVIr~WN'ro OA3EG_IÃD_ S_U~ 

COOJGO 

IC:xl,OO,!Xl 

~~-0~-00 

·~-17.00 

11-:-<I,OO.c-:> 
171Q.OG,QO 
17\1,00.00 
1711,01.00 
1711.01 ·'" 

~~ •• <>D.OO 

2•00.01:1,00 
~.,g,oo.oo 

a<~>.OO,OO 

~ .. 1.01 -~0 
~·r\, 01 ,01 

ESPECIFtCA.ÇÃO 

T<IA~S·(~t"CIA' 0' COPITO~ 
T<IA~SF.-.t~CIA~ INTROOC\)'~~NA'-'C•TA\S 

'"''"''€~~~~~ .. :)A u-.lo 
T<IA'<'S•t~E~CIU OC ~(C'-"':WS 1;10 TH<)u<:O "-'CI~N·· 
,.,..~ .. tot•~oo GE OEcu<l:Ws cn~INA~\Os w l'E>O~~o 

"'"CN-'.1._, 

NATUR!2A DA OES_PESA · 
19200 - r,m;tSTERIO DO INTERIOR - EN1'1DAOO:S SUPI:P.VISIONADAS 
19204- SUPERlNTENDfNCIA 00 OESEN\IOLV!Mt;NTO.DA Ri::GIÃO SUL 

:.·:~:;: 
,.6g,700 

.••• dll.7<l0 

-··'""·""0 

. . 

i.coo,oc 

R~CI.Ol$CS Dt: lOOU U FON7U 

::OOIGO DESDOBRAMENTO EL~MENTO CA ·f.ec(m. 

'· 1.0 o 
l 1, LO 

'·'·'·' 

ill! 
l.2.& o 

'·' .c.o ... '.o 
'·'-•·c 
'·"' c '· •. ~.o . '·' . 

" " 
O<"-''<EliAÇI~ 

oo..too~ ~•~•-' 

DI~:~:~~.~C~:t 
,.,~~s•E~<~c••~ c 
'fl>~~~~~~~;CIH A ••SSOAS 

>UISUM;l'A --"<:DICO•l-'0$0 I TALA~ 
OVThS TOA~ .. E~E'':IAS A OUOOU 

~~T>IIO"l~E:s ~oRo <o~.._,~l~ 00 Ul~I..,~IO 00 
UliVIWP P-.JO~ICO • PASfP 

ti<•UTI'"I:~TOS 
OBUS ~ I«S'><>e~H 
('"'-'IP..-o:I<TC~ E""'-''~'-'~ OE~W.NEMI~ 
I'<"Oll'"<!~fC$ '" '"c1,..;; c• ••<OU~,\Q ESPECIAL 
~I_.OSOS I"'UH.,.NTOS 

Cts•U>S OC EU~CfC'lOS ~MT<~IC~<, 

•t•soA, E t•C. Olor D<S~Ê>U "TOT" 0,.-:<o"OAS 
SOC1•1> COI>Rt_~'l· CQ«Q{ftT~\ 

--,-,~-:õõõ ~.9. >O~ <h,ToO ---

n.•~o 

a.IJI<> 

:Ui! 
·~., .. , ,. 
···" 7,,g, 

IITI ,2<0 
~42. \90 

11.2 -~·" 
" .. 

Quarm-felra 28 5~ 

PARECER N' 19, DE 1987-Cr.\ to de.Lei Orcamentãria n<;l r, de l987(CN), que "estima a Receita e 
fix<;<- a Despesa do União",-·P~iã o e'X~r"cíCio financeiro de 19ss: 

'I~~ 

Da Com~ssão Mista de Orçamento, sobre 
a Pr-ojeto de Lei n,Q 1~ ~ 1987(CU)~-qUe-~'e~ 

ti111a a Re:ceita e íi)ta a Despesa da União" , 
para o exercício financeho de Hl8S - MH-115 
T~RIO DO INTERIOR:_ 1920~ - SUP_E.RINTENDEN : 

CI'f. DO DESENVOLVIMENTO DA REGii'iO SUL R SUDESUL. 

Relator: Deputad<:J. ARTFN!R WERNER 

E111 ,;umpl'imeÍlto uo dispositivo constitucional, c~n_! 
tantc do art. 66 da Carta Magno, o Ex.cclc~otíssimo "<:"nho:r Presit\c~ 

te da RepÚblica, atl'avãs da Mensagem Prcsi(Õ~n< .. al I5l,'87 (n9 ;eo/ 

B7, na origem), sub'lnete ã apreCi:~.~íio do Congresso Nacional o ~roj~ 

Por honrosa designação do Presidente da Co111issão 
Mista de Orça111_ento, cou,be~nos.i-elatar a parte do Subanexo MINlSTE~ 
RIO DO INTERIOR, rel&tivn à SUPERINTEND.ERCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 

REGIÃO SUL - $_UDESUL. 

Numa aniilise Preliminar, podemos constatar algum.8s 
inovações na Proposta ,Orçmuentãria para '19BB: 

- Nos ter111qs da Mensagem, ·argumenta. o Senhor Pres1 
dente .d4 Rc-púbUca sobre tais inovações, justificando estar "a pr! 
sente Proposta fundamentada nos objetivos e uietas do Progruma de 
A~ão Governament_al, respeitados os nlveis de déficit, investi111ento 
e poupança, preconizados no Plano de: ·cont.role Macroeconômico '_e que 
o Orçalllento da UnÚio apresenta: ·p~l.2 primeira Voz, 11 progr.:1111.'1Ç:io dos 
Fundos da Administração Fe:deral e o areamento das Qp('racões Ofic_! 

-::--:~de CrÕdifo, ~iénl-da impleuu:mtacão --de \!M sistema de acompanha
"";:-;-:;o fisico~fina~c.c.iro ·da eXCcução do orCa111ento, .dc-~tró' outras DI~ 

_ did~~ Ue menor des,t_aque, 
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,_ 

Da Receita estimada para a SÚDESUL, i7,4\_ dos re 
cursos serão destinados a fazer face aos invcstimcn'tQ.s jl_rogr-aliia-:: 

dos' para o próximo exercício c obras cm ex~cução, no va.lO'r _de 
CzS 1.476.000.0(10,00 (hum bilhãO, quatroc~-ntos o--setenta e seis 
milhões de cru~ados). 

De acordo com o Programa de Trabalho da SlJDESULp!, 
ra 1988, verifica-se que o Projeto de Desenvohtimcnt.o JntegradQ..Uo .. 
Litoral Sul de Santa Catarina scríi contemplado com ~ maior parce
la de recursos, nulil tõtal de CzS .919,600.000,00 (novecentos e de 
zenove milhÕes c seiscentos mil cruzados), contra Cz$ 43.430.00o,oÕ 

(quarenta e três milhões, quotrocentos e oitenta mil cruzados), no 
Orcamento vigente, a:prescntando um increment,o_da oi-dem de 2.0151, 
segundo se depreende do quadro abaixo: 

ORCAMENTO DA UNI]i,O 

MINIST!RIO DO l_NTERIOR -~ 
1987 -- 1988 

PROGRAMA DE TRABALHO 

VAI.ORES 
ESPECIF!CACÃO DO PROJETO 

19SS 1987 

Desenvolvimento Integrado 
do Litoral Sol do S'anta 

Catarina ............... 43.480 9.19.600 -

tente: !:"reposta urcamentar1a o.a un1ao . "' 

C%-S 1.000) 

(I) DE 
AUMENTO 

2 .OlS 

O incremento v~:ri.fic~d<;J nes.se projeto insere-se 

dentro das diretrizes do PND, para folllcnto n Ulll plano de descn -
volvimento rural integrado de reCuperação de f~rteis .terras tU!. 
fosas. que serão utilizadas na produciio de alimentos básicos, bem 
c-omo ii construção das barragens dos rios Leio' e Bonito e barra -
gem do Banhado do So~brici~ onde- deVe~ão "ser beneficia<j.os- mais de 

6.000 pequenos estabelecimentos rurais (propriedades de explora
cão familiar). 

Enfatiza o Governo, J\(1 Mensagem, q_l,l~_,____n_o ___ tocante 

i função Desenvolvimento regional, de.ntre os programas prioritá

rios, concentrou-se esforços e liloc.ou recurs"os no ·a!lltrito da S!! 
DESUL, para atender nos Programas Integrados nos projetes do AprE_ 

veitamento da Lagoa-Mirim- I'ROMlRIM; Desenvolvimento Intcgrn<.lo 
do Litor.11-Sul de Santa Catarina~ Controle .da Erosão do N_l?:!oe_stc 
do Par:mii - PRONOROI:STE, além do P-rÓjCto de. .. CÓn~truciio de Poços

c Açudes. "todos na -rcgi5o S~11. 

II - PARECER 

},· parte que nos co~be relatar, rel.n_tiva ã: 'SllDESUL, 
não foi acoita emenda. 

Numa afei-iciio prO:::ViH, hã de cOnsidcrar~-se'-oS_._bcille
fícios econômicos e sociais ·que" adviiào com ós resultados- da im~ 
plcmentação' dos projetes constantes da presente. Propost~ de Orça 
mente,' nO âmbito' .dciss.t cnl.idnde supervisionada. -

PC lo exposto, fican"do evidenciado de forma. cl,.ara e 
'transparente a destinacão dos rec.ursos e, conVencidos que sÓmos da 
importância das alocações em projetes prioritários e de imprescin-
dlvel execução na regilio-, oP'lnã'nlOs ·fivoravcimente ii ãprovacãO do_ 

Projeto de Lei n~ l, de 1987 (CN), ria pa-rte reiativa ã SUPERINT.EN
D.ENC1A DO DESENVOLVIMENTO DA REGIM SUL - SUDESUL. 

Sala da Comissão Mista de- Orçamento, em 21 _d4.. 

??.;,_~_4 .. 
'-~-..,L-"-~~· "'õ' .... 

F.MNCISCO ROLLE:MBERG 

NAJ30R J':Ot:UOR 

~CHIO SALDANHA CERZI/ 

POM"'EU DE SOUZA 
EorsoN- LOBKo 
HUGO NAPOLEÃO 
ROBERTO CAMPOS 

-iiEIRA- FILHO 

l;lASO COU!BRA 

JOÃO CARLOS BACELAR 

Mlili.IO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

NYDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEI'.BERG 
S.IM!o SESs.IM 

JOFRAN FREJAT 

JOKO .MACfiADO ROLLEMBE:RG 
ANT0tu0 FERREIM 

~--

ARTENIR ~RNER, ~, 
CESAR . CALS NETO· 

ADH.EMAR DE 2AR:ROS FILHO 

FERES NADER 

Fli.BIO RAUNHEI'l"l'I 

ROBERTO JEFFERSON 

JOSE! LUIZ DE SA 
VIRGILIO GUIMARÃES 

GIDEL CANTAS 

GEOVANI BORGES 

JORGE ARBAGE 
JOAQUIM BEVILACQUA 

q.RREL 13ENEVIOES 

PARECER N' 20, DE 1987-Cf.J 

Outubro de 1987 

Da Comissão Mista de areamento ao Projeto de 
de Lei n9 l, de i987 {CN), que "estima a Re
eei.l:.a e fixa a Despesa da união para o cxer
cfcio finance:l;ro· de J.988H. 

.MJ:NIST.t;:RIO DO INTERIOR 

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

SUDAM E SW?RAMA 

Relator: CARltEL BENEVIDES 

Atendendo aos termos e prazos constitucionais 
o .Poder EXecutivo remeteu ao exame do Congl:esso Na.cionar" o projeto 
da lei orcament.ãr ia da União-pára o próximo exercício. 

Por designacão da 'comissão Mista, C!\be-nos r~ 
l!\t.iu: a parte t:elatiVa aos órgãos SUDAM e SOFRAMi., entidades super-
visionadas pelo' Ministério do Interior. 

A SUDAM, superintendéneia do· Desenvol.vimen~o 

da Amazônia - criada cm 1966 para prosseguir as atividades qw;1 vi

nha!ll sendo desenvolvidas pela extint_a superintendência do Plano da 
Valorização Eeonômica da Amazônia {SPVEA) - COl'tlpcte promoyer a -ocu
pação racional da Ama:llônia, seu desenvoLvimento econômico. e garan

tir o eg:uillbrio ecológico da :t:egiãO. 

A ãrea de atuacã.o da SODA.\!. al.cança a extensão 

de 5.057.490 run2 -denominada Ama:tônia Legal- que compreende esta

do~:~ e territÕJ?iOil do Norte, fração' do E.stado do_.Maranhão e os Esta
dos de MatO Grosso e GOiâs, atê o p"arale;Lo 13. 

Nos limites da Arna:~:Snia Legal concentra-se 
,_59% do território nacional, um quinto da d.i.sponibili~d; mundial de 

.igua doce- a a terca parta das reservas florestais da A!llérica do Sul. 

! . 
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Grandes riquezas natu:rail!i _1!!:9l;>r_e as 

pouco se conhece para um aproveitD.mento eficaz. 

quai~; 

Além d~ dcsconhecilllento d'!ls potencialidades 

outro fator inib~ o desenvolvimento amazõnico: o fato de ser uma 

reg:ião de densidade demosrãfica muito. baixa. O Censo de ;1.980 re

qistril para e.la uma rara relação de .9!91 hab/Km2 • 

o orçamento da S;.n>AM. para 1980 apresenta o 

segu~nte desdobramento: 

SOPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO ~ AMAZ0NI11. 

PROGRAI-!A DE~T~ALHO PARA_ 198~ 

rui:cuRsos oE TODAS AS FoNTES 

;FUNcJto/PROGRAMA 

pesenvolvimento lteqional 

Administração 

Ciência e Tecnolog:ia 

Pro<;orama.s Inte9rados 

Assistência e Previdência 

Assistência 

Programa de FOrt'llação do PatJ:imônio 

do Servidor PÚblico 

SOMA 

(Cz$ 1.000 00) 

TOTAL 

4.173.823 
645,027 

63.000 

3.465,796 

19.977 
,; 

19.950 

4.193 ,_8000 

O ite111 Programasinte9rados concentra 

maior parte dos recursos da Superintendência e se desdobra 

dois projetos de grande sig"nificaçiío p(!litic.ao 

], -Assistência Financeira •• ~···· 718,049 

2- Programação Especial .•••••• 2.147.747 

TOTAL (em cz$ l.ooo·,oo) 3.465.796 

O pri~iro se destina a apoiar financeira

mente projetes tle aescnvolvimcnto resional, mediante o~ fortaleci 

mente de unidadc:s comunitârias ela regiKo. 

o sesundo, sob _q .tl.S-J.l..!9 Progr!'-ma Especial , 

pretende dar- suporte (inancci~:o a um impor-tante instrumento da 

açiio, denÇiminado genericame\lte DESENVOLVIMENTO PA AMAZONIA. 

'Esse projeto, Para cuja r~alização estão 

preVistos 2,747.747'milhares de c~:tn:ados·, resulta numa mode~izE; 
çã~ e ajustamento dos objctivos perse_guido:S pelo· já desativado 

POLAMAZON"IA, criado em 19"21, , dentro do elenco ~ç.s c}J.a~_Çios pro

gramas especiais', tendo como objetiv<?s a integração física, eco~ 

n5mica e cultural do universo amazôni.Co ao cont~ltto brasilei:_o. 

Esse e out:tos progral!las chamados especiais 

de desenvolvimento, foram institu!doll' eomo estratégia J;lara indu

zir o 'cresc.1,111ento de u~ determinada regi~~·-medi~nte __ o ~~~i-? f,!_ 
nanceiro ao surgimento de conõições ,básici;!:S ao desenvo:J."?;tmento 

pretendido, 

Através do POLAMAZ~:-nA a SODAM apoiou inú

meros p~:ojetos de infra-estrutura urbana em sua área de açào. 

. Apesar de terem os programas especiais pr2 

vado sua el::!.cc~eia, o POIJ!>MAZONIA sofreu ~ <Ses_g:aste natural do 

tempo. Por_ ter seus o!::ljeti.vos divididos ent:~;:e 4-Jyersos executo

res setoriais Ministérios do Trabalhe, da Educação e dos _'l'rans-
1 -- -

portes e StmECO - oa recursos 111cabavam inevi t'!l.velmente pu.l veri

zados, enfraquecendo os resul taélos obtidos. 

Assim, a parti:r ao prõximo orçamento, ·o- PQ. 

LAMAZONIA cederâ lugar ao projeto DESENVOLVIMENTO DA AMl\ZONIA, 

conc~bido com base nas di:r:etr_izes mais ~mplas do I ~lano_ de l;le

senvolvimento da Amazônia_, 

Ao ,contrã.rio d11i SOFRAMA, que terá maior ~ 
te de. sua programa"çAo ;~~amentS.ri".a reiilizada i. conta (te recursoS 

próp;io~, a -slmAM -~~l'>i;ar.S: ~~m-a ~.i.o::.:· pirc~la de recuuos 6riun- · 

<!os do- '!'escUro, Nacionl'll, eStimando ge_rar _apenas C2:$ 651.900.000,00 

t::omo rei:ei ta ae servicós, iuais a tran.s.féi"êilcia de recl.lrso.s do 
l>IN/PROTERRA, no Víílor" -de-Cz$ 6·oo;àoo~ooo,-OO: 

Recursos do 'l'esouro Nacional. . • • 2. 941.900 

Receita ae serviços • • • • • • • • • • • • . 65l.90ÇI 

Transferência PIN/PROTERRA.,,,,, ~ 

'l'O'I'AL (em Cz .. l~t'IOO,OO) ..... 4.193.800 

O outro 6~o;ão_ sobre o qual nos c:-ompete em!, 
tir parecer é a Super1ntenaênCia da Zcria-~ do M!l:1aUS- SUFRAMA, 

ent.idad.e 'autâ:tquica qu.tt, autor~ pelo Decreto-Lei m 288/67, tem como 

fi~~ida_de instituéi_onal- criar no_ inte.rior atnll-iÕii.ico ,llltl centro 
:Lndustrial, comercial e agropecu.S:rio, dota.d.o de cqndições ~conô

lnicas que ptirmitãiii seu desenvolvimento, levando-:ile ·em conta as 

Ca~~cter!stiC:ã.~s- reqioíli1s .. e aa'i;-r'And~~ di~t.incias ciue ci separam 
dos centros consumiaores mais irnpôr.tantes. 

Para garantir .a eficác:ia do projJato1 algunlil' 

mecanismos es-peciais de incentiVos fiscais foram acionados, sendo 

o mais relevante a ' . .tsenç~o d·e enca~s tributários pira ã entrE; 

da de rnerc<>.dorias estr:angeiras, para apoial:' o processo dtl indus

tl:ialiiação region"al. 

A área..~~~~~ac'io da_ -SO:RAMA a}_c~mça os Es
tados do Ac:re 1 Amazon~s e/l.ferritórios Fede:r:ais de~ e Ro

raima, que _compõen; a Amaz.õnia OC:i.dental. 

O,_ conjunto de IIUildidas adotaaas para. incent!_ 

Viti' o tlesenvolvimento da Zona Franca foi il).stituido para um pe

r!odo legal.merite fü;ad,o em 30 e,, à viSta dos resultãdos pOsiti
ves alcançados, foi prorrog:ado por !l}ai:il lO &nos, dllivendo se eXJ;l_! 

rar no ano 2007. 

Pelo texto do projeto _constitucional •• 
apreciação no Consresso COnstitu_inte --em suas disp0.31icões gerais 

e transit.õ:tias - ficllltl asse.gurados ·os l.nccb_:!:ivos !isc~is .c~nced_! 
dos à zcna franca, em todos os .seus tennos, 

:e a seguinte a prog"r&II't.!l.çãO orç~~.meri.tària -da 

SUFRAMA pal:a 19881 

-QUADRO N9 02 

SUPERINTENDENC~A' DA ZONA. FRANC~' 0]1: MANAUS 

PROGRAMA. DE 'l'RAB~HO PARA 1988 

RECURSOS DE 'l'ODAS AS' FONTES 

FONÇ]i.O /PROGRA!>1A 

- Desenvolvimento Reg"ional 

Administracão 

~~~nistração Financeira 
l\bastecimento 

Desenvolvimento de. Micro-Regiões 

Programas Integrados 

:thdústria 

Assistência e Previaenci~ 

'Programa õe Fo:bnaciio do Patrimõn.is) 

do Serv:!.aor PúbliCQ 

Transporte 

Transpot:tc :Rodoviário 

soMA 

czt 1.000 oo 

TO'l'AÍ. 

:l.410 .• G6'i 
331.268 

32~G09 
168.189 

371.062 

285.598 

221.961 

u.u-f 

14.413 

99.l00 

99.l00 

Ressalte-se CJiillll do total da dotaç~ da S!! 

,FRAMA- apenas Cz$ 221.500.000,00 são_rocur"aos ordinário~;. do Te~ 
souro e t<l:m a seguinte destinação, 

- coordena.cão dos serviços a&ninistrativo 122.400 

- Coostruc.io de Pontes sobre -o Rio UrubU 99.100 

TOTAL (en\Cz$ l.ooo;õo) ...... 221.!>0.0 



O primeiro i-tem esti subo.rdinaclo ao P.rog:r:a 

ma Administração, que ·responde Pela coordeh~CS:Gi, manUtenção -

supervisão dos serviços administrativos e pelo apoio -109-Istico

ao óesempenho óas ativicladea-fim. 

COnforme está. demonatrado no QuaQro n<:> 2, 

o total dos J:ecm:908 destiMdo& a este Pmgrarna .S de CZ$ J3l.~.ooo,oo, 

:restanQo'entS.o uma parcela de Cz.$ 2.08,868.000,00 para ser _cus:

tea<!l.a por recu:tsos próprioS -da, siJiP.AMA: · 

' O segund~' .S um projeto de construção de 

pontes sobre o Rio tlrubu, a fim de agiliz~r o esaoilmento da pro 

dl.lção da. m.unicipios: do baixo Amazonas. Está subordinado ao Pro: 

qt'am<l Transporte Rodovi.lirio. 

O restante da programação da SUFRAMA será 

rl!!a11zado mediante a entrada de receita provenientes de cotas 

de importaQio, 9 e.tada:s no ãmbit-õ da própria SUP~il:iOtenilê~Ci-.. 

Nio foram apresentadas emendas a esta par
te do Projeto de Lei ÇIUe nos co.uha._ analisar. 

Pelo ~ame dos daõos apresentados, concluf 

moa pela sua aprovação_,_ sem restrições, po-r entendermos. que a 

prog-ramação das duas entidades está. c.ornpativel com as, variáveis, 

objetivos prop_ostoa; e recursos disponív~;~is. · 

Meu pt~.reccr é ft~vorãvel 

FRANCISCO ROLLEMBERG 

JoAO CALM9N 

NABOR -JONIOR • / .y
RACHID SALDANliA DERZI/ 8..:.·1-Út.~·•·'f.'C.<, 
POMPEU DE SOUZA -

HUGO NAPO~O 

ROBERTO CAMPOS 

MEIRA FILHO 

OASO COIMBRA 

JoJ\.0 _CARLOS BACELAR 

MMIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NYDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

R1J.BEN FIGtiE!RO 

VIRGILDÂSIO DE SENNA 

SBRGIO BRITO 

SUt1iO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOÂO .MACHAOO ROLLEMBERG 

AN'l'ÔNIO FERREIRA 

ARTEN!R WERNER 

CESAR. CALS NETO 

FELil?E MENDES 

ADHEMAR DE BARROS FILHO 

FERE:S NAOER 

FABIO RAtiNBEITTI 

ROBJ::RTO JEFFERSON 

Jo'ss wrz _ _DE_sJi. 

VIRG!LIO G1JIMAP.ÃES 

GIOEL DANTAS 

GEOVANI BORGES 

ARN[ILOO PRl_E"tO 

JORGE- ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA. 

CARREL .BENE~lDES,. ~. 

PARECER N' 21. DE 1987-CN 
DA COMIS$1\0 MISTA DE ORÇAMENTO, :sobre o ::?rojeto 

de Lei n<ó' 1, de 1887-CN, que estima a r~ceita 

e fixa a despesa da O.Jião par~ o exercicio f.i
nance:Lro dlil l~BS·- Mirli.stério dã justiça, Sub

anexo 20000, 

R E L A 'l' 0 R: Senado.>:' FRANCISêO -i!.OLLEMBERO 

Elll atendimento a prec•otito consti.tueio.."lal, __ o se
nhor Preaidente da RepÜblic~ submeto ao C~nqre~ao Nacional, c_cm._ a Mens!!_ 

gem. n9 l5i; de 1987-CN {286, na oriqem), o Projeto de Lei n9 1, , de 

1987 ~ CN, •que estima a .i:eceita-e. fixa a despesa da União para o exer

cício financeiro de 1988". 

2. Por designação do Senhor Presidente da Comiss&:o 

Mista de Orçanti!!nto, cumpre-nos relatar o Subanexo; 2-0000,. constante do 

Anexo II, referente ac Ministério da Justiça. 

3. A proposição. sob eXame prevê uma receita 0 des

pesa da ordem de três trilhÕes, trezentos e sessenta e um bilhÕes e du

zentos e oitenta e oito milhÕes de cruzados e conteDlp~a o Mi:Íiiátério da 

Justio;:a com a dotação de doze bilhões, novecentos e oitenta e dois mi
lhÕes de cruzados, o que representa, aproximadamente, 0,40~ (quatro di

cimos por cento) da despesa total fixada. 

'· Em sua Mensagem, esclarece o Chefe dq Poder .Ex!.· 
eutivo que. a Preposta Orçamentária está fundamentada nos objetivos e lll$. 

tas do Plano de Ação Govern!tl!lent.al para o ano de 1988 e, pela primeira 

vez, inelui a Programação dos fundos da Administração Federal e o Orça

mento das Operações Oficiais de Cl:éd.ito. 

5. Os t:J::ês quadros sequintas espelham a realização 

da daspesa do Ministério da Just.V;a per unidades orçamentãriast 

20000 

CóDIGO 

20100 

20107 

201Õ"ã' 

20109 

2-0llO 

20200 

DEMON~TRll.TIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇ1\MENTJ'i.RIAS 
MitliS'l'tiliO 01' ',JUSTI~A . RECURSOS DO TESOURO 

ESPECIFICAÇÃO P.ROJE'tOS 

-Adlninist:C.-!içio Direta - 1. no:3Bl 

Ml.niitêrio l'ií.b~oo Federal 75.100 

M:lnis~ l'ií.blioo Milit:s.!:: 

MJ.nistéric l'ií.blioo do Dis-
tritO Fecleral e dos Tcrr.l.-

""'oo 1.8.403 

MiniE<tério l'ií.bliw õo Tr3-
balho 
Ent.idadas Sln:3rv.isionadas 

ATIVIDADES TOTAL 

8.57!f.619 10.291.000 

1.32{.900 1.400.000 

nà-.oo_õ 118.000 

2.73.597 292.000 

310.000 310.000 

571.1'11)"0 571.000 

DEMONS'f~:J.:IVO DA DESPESA POR ONIDADES ORÇAMENTARIAS 

--20200 - MINISTERIO DA JUSTICA - ENTIDADES SUPERVISIONDAS 

%!'?§9§ IlE 'lro\P§ llS FCNrES 

CODIGO ssPt::crriCAr1o T>:SQURQ a .. FQN'!'ES TOTAL 

2090.1 Fundo de nnprensa Nacional 240.000 240.000 

20902 FUndo do Arq.uivo Nacio~al 430 430 

20903 Fundo Especial dos Direi tos 
166.400 166,400 da Mulher 

20904 Fundo de Prevenção, ReCUP!;!' 
raY.io e de Combate as Oro:' 

8.500 8.500 gaG de Abuso - FlJNCAB 

2090$ Fundo para a Reconstituiçio 
1.500 1.500 de :een!! Lesac:'tos 

6~ Releva destacar que, inobstantt o inegável 

avanço democrS.tico na vida politica do Pais, persistem limitar;ões im

postas ao Poder Leqislativo pela carta vigente, como no pertir~ente à 
ç:reciação da lei de meios. Exemplo de tais resb:ições está contido 
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no parâ<p:"afO 19-do art. 65, que ve@ a tle_ltberaçâo sob~ qu~l;<~er 
Cl!l9h de ql.l4 decorrt~. t~.Wl\Cnto de despes~ globt~.l ou de cad11. órgão. 

7. Dossa forrna, enq\Ulnto viser ta:J. ltlandamento 

constitucional, t~.O Parlamento Nt~.cional qu.ase nt~.da de significativo 

se:rS. permitido questionar nt~. diS?cussão e vo~çãO ~a le.t qrçamalntária, 
instrumento d011s mais importantes e profundas repercussões na vida 

politico-administrativa de qualquar Estado. 

COnsiderando todo o Gxposto e ãinda <;>UG não 

se apreSGntaram emendas, opinamos pela aprovação do Sul::!anexo 20000, 

atinente ao Ministério tli!l Ju_stiça. 

S1IL1\ Il"l. a::MtS® MISI1\ DE OJI\~, em 21 de. 
outubro a.c 1987 .• 

FRANCISCO ROLL!!:MBERG, RoFL"'?<?~ 
JOÃO Cl\LMON 

NABOR JONIOR 

RACHIO SALOANIIA OERZI
1 

'i'lf.t~IDf:OJr"f 

RAIMUNDO LIRA 

POMPEU DE SOU ~A 

EOISON LOBÃO 

HUGO NAPOLEXO 
MAURO BORGES 
MEIRA FILHO 

DASO COIMBPA 

JOÃO CARLOS BACELAR 

Ml\ru:O LIMA 
MAURO '$AMPAro-

MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSON 
NYDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERCf 

VIRGILDltSIO DE SENNA 

JOAO ALVES 

Sli;RGIO BRITO 

SIMÃO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOÃO MACHADO ROI..LEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

SAULQ QUEIROZ 

FURTADO LEITE 

11RTENIR WERNER 

CESAR CALS NETO 

FELIPE MENDES 

11DHEM1\R DE llARROS FILHO 

FERES NADER 
FliniO MUNIJEI'l'TI 
JOSJ1: LUIZ DE Sli. 
GIDEL DANTll.S 

GEOVANI llORGES 

ARN1\LDO PRIETO 

JORGE: ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CARREL BENEVIDES 

PARECER N' 22, DE 1987-0J 

DA COMISSJiO MISTA DE ORÇAMENTO, sob .r e o l?r_2 

jeto de Lei n9 1, de 1967 (CN!, que "estirnill 

a RGceita e fixa a Despesa di!l União para o 
exercicio financeiro de i9SS" - ~gxo_2l.OOO 

.:. Ministério da Marinha". 

Relator: Deputado NYDER EAREOSA 

Atravêa da Mensi!lgem n9 286~ de 1987, na or! 
gem, cumpre o Excelentíssimo Senhor Presidente da República a nor-
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. ,}na_ Elxpressa no artigo 81 1 XIX, a:a Constituição FGderal, no prazo 
fixado no art.l,go 66, encaRiinhando ao Poder Legislilltivo a ?%:oPosta 

Orçl!.mentâria' pari!l o exercício de 1968. 

Ci!lbe-nos, por ho~rosa d~signa"Cão do Preside!:_ 
te da COltlisaão Mista de Orçl!.ll!Gnto. i!l tarefa de relatar o Subl!.nexo 

21.000 - !ünistériq da Ma_rinha - ~mitindo pi!lrecer sobre o programa 

de trabalhO previsto para o próximo. exercício. 

-;_A_ Proposta_ -~rçament!i.r;La fixa a Receita da 

Onião, proveniente de Recursos do Tesouro, num total de CZ$ •••••• 

3.:i38 .• 4ai~PPO- hJ.ih_ões e it_ecursos de Outras Fontes em Cerca de·- CZ$ 

J.22.SoL·.oOó bilhões,· totilllizando a somi!l de CZ$ 3.361.268 bilhões. 

Preliminarmente, cabe-nos as~i.nalar que 

Poder Executivo considera ser esta i!l primeira vez, Íl.a histõria r~ 

publicana, que o Conqrezuo i!lprecia um Orçamento da União unificadC~> 
j!i. que o documento consolida o ot:>çamen.to fiscal, o orçamento di!ls 

operações oficiais de crêai.to e os fundos d11. administiaç.!io federi!ll. 

Fica,. assim, poss.i:vel identificar que i!IS l!lilliores pressões de ga! 

toa vêm do areamento. das operações de crédilo, com despesi!ls totais 

da CZ$ 1,38 tri~h.!io.e acentuado d6fic-it. Conq~anto o or-çemento fi! 
cal esteja C<!'lp'1llaao em CZ$ 2,41 trilhões, no campo da despesa, ele 
pode contar, porém, com urna receita que atinge i!l 89,2~ ®ssa despf:: 

sa e o déficit i!l! existente é, na sua quase totalidade, dGviQ:o 4 

lll!IOrti%ação da dívida e à participação da União Gm capital de en 

presas estatais. 

o orçamento global da União carrega um dêf! 

cit para 1986 Gquivalente a 1,27% do PIB, pela necessidade de f! 

nanciamento do sctor püblico. 

tJm11. vez que os nümeros apresentados decorrem 

de uma esperada inflacão de 60'11 §IQ anp, no p:ç_9xj,mo exercicio, pode 

-se, desde jii._: _concluir que nao guardam eles perfeita consonãnc_ia 

c_om a re11.lÚiade passada recente, atual e ~Ut'Ura pr-evisív~l. 

-"Quanto ao órgão que nos compete analisar ( 

~inistirio da M11.rinha, vemos que a sua despesa total, fixadi!l em 

E!_$ 81. _SÚ.378. 000,00, corresponde a apenas 2,52% do total aa União, 

o qua, já de inicio, representa_uma perda rel;,':tiva, pois no orç~ _ 

mento para 1987 i!l partieipacão da Marinha no O.G.tL. foi de 2,6'11,· 
ai consideri!lndo os recursos de __ todaS: as fontes. 

Só para ilustrar, o montante do Ministério 

da Millr:l-nha em 1984 correspondeu a 0,23% do PIB, valendo _lembrar 

que, em termos de Forças Armilldas, o percentual chegou a 0,41%, 02-
locando '? Brasil como \llll _dos pa!ses que menos gi!lst:~ com suas FC!. 

ças Armadas (vide quadro anexo!. 

Na realidade, as perdas ocorridas na Mar! 

nha foram de fato maiores pois! assim corno jã oeorre1.1 no exGrcicio 

passado, continuam sendo embutidos nQ orçamento do Ministêric r~ 

cursos vinculados i!l atividades e projetes não es?ecificos daquela 
Força Armada, 11\aS por- -ela administrado.!!·, os quais não const.avi!lm a!:. 

tes do seu o~c;;_amento. 

vale ressaltar que os recursos oriundos doa 

_chami!l_dos~ "__RoyaltiesM do Petróleo são decot"ientes da Lei n9 7453185 

~têm aestinação específica, nãO-p~dG;;do, ·assim, a rigor, serem~ 
1>iderados recursos orçament'ários. Da mesma maneir11., oa recursos al,2 

S~9-9S. à_ secretaria Interministerial. para _os RecursOs do _Mar, t~ 

~-êm poss_uem destin_ação específica que, de cert<l forma, foge ã Mi!_ 

são da Marinha, envolvendo vâri_os ou_tros 11inistérios. 

o Demonstrativo abi!lixo, contém a despesa d12_ 

tl:r:.ilainadi!l por funçãO, programa e subprograma: 
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~~----~--~~----=-~~-""'--~~~~---"=""--'---~-"=----'""---~----'--'·jL-

DEMONSTRA TI V O' DA DE'SPES_A PoR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 
21()()0 - MINISTERIO DA MÃRINHA 

COD!GO 

" 

ESPECIFICAÇÃO 

•tMI~IITR•Clc C P~·~(.J-~'t'C 

,U~(,u,...;~TO CCO<RMAMC:.rA~ 

OU ~~·OR ..... ~0U GiO<:I>A'I,AO ( tof .. UTli~-'S 

ClrMCIA ' T(C~C<OCIA 
Mo •nwrs• ·~••~AD~ 
aso cn•~vO<.Vt~~•o u•t:~z""~u .. 

"' '" 

Dt:'il4 ~U:lQ~A~ t :~c ... ANÇA ~UGLICA 

A""'INUTlU~~O <Z"A~C(I~A 

~:~:~~ m::~:-
CUNCIA ( ?t:;NalOGU "SQU ,. OUNC-~T~c 
at•u" "~"'"' o•••-''0" ,. • .,.,rs 

IWC:AÇ~O I CIJC TU~ A 

INSINO CC SaC'JNOO o;RoU 
• M .... ~I.-0 OAAA Q stTM HRCIAO IQ 

•~s11<a :si.J~t:qzo~ 
nstNO Cl IUIADUAtJO 

SWCI l l.....,UMOIN70 

UUClf 
AUISUNCIA ..:CICA l $ONITAOJA 

U$1STf"CIA t l'll(VIO~~CIA 

AUJUU<CIA 
UOI$TtNCIA il<l"AL <=(~AL 

'TIIAN.~OOITI 

T~ANSI'COTt >II<I<ICVIA~IO 
ACAII" Ul~AÇ~Q ClqAL • • 

PROJETO$ 

~-0,.,32. 

;r.O'J•.n• 
··;~~::~~ 

20,0~0. uo 

lO,O~O.n: 
lO,CJO.>T> 

6> , • 
6l,?U 

,tC\J~'!O. 00 ·~~o""" 

AílVIOAOES TOTAl_ . ;.;: -~ 

121,4U ·~I . ., 
121 '·~~ ~~, .. ~ 
~.621 :. 1 te.9•o 
~ 6~1 '.BL~·"'" 

:>'11.900 

16,T4~ 9U 16, •• ,.~ .. 

:~.~·· :n .••• 
•••••••• ~6 18." l' ~~· 

~,.,.,, 

~;::::; 271 .• ~~ 

3<,oM no ><.ogo. 701 
••.••• ,,6 ><.M0-~1 

>.u<.>~l 

2,TU.0>9 2.UI,?9T 

······"'~ 
....... 9? 

;;~:i~~ rn.>•> , ..... ~. 
' .•• g. 10? 

.... ~. 107 
' ' '" 10? 

'·''" 107 
1, ·~o. 101 

:~::~~ ~~:; :~~ 

Z.29>,Ul 2.2Pl.Ul ..... , ...... 
CGN'TIIOLI l OE"'-"'ANÇA 0( TU<ICO otiO!I<IVIA~IO •·•••.o•• '·'''·"·· 

0 Pl:'Ogl:'&na. DEFESA NAVAL, em si, contém ap_! 

nas 67' do total orçado, ficando 'os l:'eStV\t.es JJtl pal:'a aplieaç.íio 

cm Transp~l:'te 1 AssiJ~~t8neia'e l'J:"ovidi3neia,, SaÜdlil e Saneamento, Ed!:!, 

eação e Cult.w::a~ Ciência e Toc::noloqia, Info:rmaç5es GeQ9'riificas e 

Estatfsticas, bem coma o paqam.ento da Divida InteJ:"na e Extel:'na. C! 

ba l:'E!SSaltll.:r.' que e.sse pesado ónus qulll a MarinhZI e.u:reg$, ao ter de 

destinar 20\ do total alocado para amol:'tizac!:o e ju:ros dil divida 

pública, deeorre do fato de que, pol:' insuficiência de recursos do 

Tesou:ro e conveniência do gov111rno, l:>oa po~~rcela das necessidades da 

Marinha ao longo dos 1lltimos 16 anOs foi coberta nio cóm l:'ecursos 

do Tesouro, mas sim- a.tJ:"avis de opet:"aç5es do cl:'édito, i.e., .empfé! 

times obtidos no exterior para financi"'l:' a eonstruçiio e i!Lp:r:'estamén 

to dos meios flutuantàa ~ aéreos de que a Al:'!Mdll necessita pa.ra -;; 

cumprimento de sua missão consti_t.ue1.onal .• 

Ademais, quase 33\ do valor total concedio:lo 

sio destinado:~ ao pagamento o:lo pessoAl ativo, civil e mllj,_tal:', pe

lo que Apenas 46,S\ podem ser empregados na COIIIPra de itens de CO!!, 

sUmo ou pet:'rnanentes, pagamento de, Obl:'as e servicos, incluindo o P!!, 

gamento de tarifas, e servi.ços públicos e seua eoncessi.onários. 

Apesar das sensive~s restl:'ições de verbas que 

lhe são desti!ladas e dos cortes impos~c=· em sua pl:'oqra.mllção,, pelo 

detalharnent:o dos pJ;""ojetos, vel:'ifiea-.ue •1Btar a Marinha engajada em 
objetivo!!l exerell\4mcnte impol:'tantes que buscam compatibili.zal:' 

necessidades qus o:leeorrem·o:la sua Missão _com a efetiva p,11.l:'tieipac.iio 

no desenvolvimento econômieo e soeial do Pais. 

Estl!ls ol:>jetivos est.ào definidos no- P:rogl:'ama 

de Acão Goveroam~ntal el~rado' pela MS, destacando-se, dent.t:e eles, 

os que se sequem: 

. C"onstl:'UCão da nteJ.os navaiS,, ail."eos e de 
que:rJ:"II. anfibia no Pais, de modo .a evitll.l:' a deacontinuidade e a pe!. 

da· de expel:'iê!lch. adquirida. uesta .forl!la, pl:'estar-se-â cont.t:ibU,! 

ção signifiCi!tiva para com o dase~volvimento de tecnologia nae:i~_ 

nal e a criacão de novos empreqos no Pais, aJ.iim de contribuir para 

o tão necessário reapal\elba~o ao Poder NavalJ 

• execuo;io de pi!IIIQUisa e desenvol'Vimento, e!!. 
fatizando o fol:'ttleeimento do Pode.t: Naval o a nacionali:tac!o de 

itens: prioJ:"itÃrios, zempl:'e que possivel, em conjunto eom as demais 

Forcao SJ.ngulare.s; 

TOT~t. U,l4&,<11a Ml.>97.910 •l.o<~.>n. 

GUbordinacão da Qb_tencão do material a. uma 

ol:'escent.;~ nacionalizacão, atendidos os requisitos operativos indi!_ 

pe!l;!.veis; . 

• precedência, no que -eoncl!!rne à segul:'anca 

interna, para os elementos do Podex Mar!t.J.mo, áo;uas rnarl:timas sob 

jurisdir;:ão nacional e as hidrovias da bacia amazõoica e do rio P~ 

raguair 

• valorização do elemento humano quanto aos 

aspectos mol:'al, profissional, intelectual, bem con10 psicológico e 

fisico; 

• racionalização d.!I:S estrutura!: ad.minis'Uat_! 

vas e opel:'ativas, bem coniO de suas atividades, tendo pl:'esente a 

economia de recul:'sos materiais e humanos e as situações de guel:'ra 

e de paz; 

• apl:'illioramento e at."ualizacão do ensino,- de 

eonfol:'midade com a evolução do.s sistemas instalados nas unidades e 

_ orqanhacões navais; 

.. p.u:tieipaçiio no dl!!senvolvimento do Pais 

<lent.r.o_ do exi'jl'ido !?ela atual _conjuntura, sem CO!III?l:'Ometer as atri

buir;:ões de segure~nça; 

. desenvolv:Lmeoto da voca.cão maritirna do PS! 

vo bl:'asileiro, enfat.i:tando as responsabilidades do. !-lal:'lnha; e 

• àesenqajamento pl:'ogl:'essivo de at.l.vidades 

que poss.!lm .ser 1.bsorvidas por ent.i.dades civis. 

Cabe-nos ainda ressaltar c lamenta:!:' que per 

ÍJiste a preocupação d.:~queles que conheee1n o tl:'abalho dos homens .re! 

pensáveis pela c.::nduçdo da nossa P.l:'mada~ nos seus aspectos ,admin~ 
trat.ivo e operativo, pelo fato de estarem s~do qr;adat.ivamente l:'_!! 

du:z:idos os recuJ:"sOs neee:ssârios ã opal:'ação, .ii ·manut.enção, &O ade_!! 

tramento e_ao rl!!aparelhament.o das nossas 'porcas' Navais, ainda ~ 

.t"ando-·-com meios que na maioria beiram o obsolet.!.smo. 

o Pro\)'rama de ReaE'uelhamento da'Marinha(PRM), 

através do qual a Mal:'inh&, ainda que de forma modoast.a, comparativa 

mente ãs suas reais necessidades, planej "::u sua l:'ecupel:'ação por me i~ 
ela eonstl:'Ução e aquisição de novos meios, t:em somente destinados 

no areamento_ para 1988 CZ$ 15.584.514,00_, que representam cerca de 

l'' do total do orçamento-da Mal:'inha. 

··::-
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Cai:le ser rer;B.alt.ad.o que de11te valor so:nente 
CZ$ 5.593. 704,00 sS:o recursos d.o 'l'e!!!ouro, os reste.ntes CZ$ ••••••• 

9.988.810,00 .sS:c oriundos de Operaçõea d-a Crêdito externos, c:ontt·~ 

tados em exerc:Ic:ios anteriores em decorrência da insuficiência de 

recursos do Tesouro para susto<!ntar a execuçio .:lA lo Etapa do PRM, 

na qual se destacam as c:onstruci3es de 4 corvetas e 4 

con~ncionais. 

subl'l\llrinos 

Mais uma. vez fica a convicção ee que, reauz~ 
dos como o foram os projetas e .atividAdes de Raapa:~:olhamento da M,!. 

rinhlt, ·de Desenvolvimento e Renovação de Meios Flutuantes, <le ope 

ração ~ .Adestx-amento das Forcas Navais 1 COllJO de -rest~ o for!lm t.,i 

élos os demais, cedo se agravar!o as vulnerabilidades ji há anos d!!; 

tectadas, a C:<!!speito da dedicacao e do espirita empreendedor de seu 
pessoal. 

Conforme enfatizado inicialmeni;e, _pela pr,! 
meira vez:, acompanham a proposta ol:'çamentárilil da Marinha os ore!!; 

mentes do Fundo NIIVIill~. dp Fundo de De.senvolvimento do Ep,si_no P~ 

fis.sional Mar.ttimo e do Fundo de_ E_s_tudoa _do M~~·· 

A utili:taci!io dos recursos destes Fllnd.os de 

forma 11 compl(lmentar o=: reCUl:'IIIO!il do Tesouro visam. pel:IUi ti r o ate!!,. 

êU.mento de necessidade.ç básicas relacion~e~:~.s pr'inc:ipalrnentct com os 

progJ:"amas de DEFESA NAVAL, EDUCAçAO E CUt'I'O~ e_ CltNCIA E 'I'EÇNOL.Q 

OIA. 

A integração dos Fumlos cit.dos às sisteroát.,! 

cas do Plano t:liretor e de Execuçi!io Financeira <la !1at"iitha permitem 

o emprego doll seus recursos! em apoio is ativi.dade~> suportadas pe

la. fonte Tesouro, Qe forma planll!ljada, hal:'mÕnica e controlada. 

Os Fundos de Desenvolvimento do EIJ,IIino Pr2 

fituUonal "!-ar't.;,imo e de Estudo• do Ma:~: tiSm a aplicação dos seU_!:_ r!:_ 

cursos direcionada para ativid!!.<:les espec!ficas quo:, vis11m dll.t" supo! 

te, respectivamente, i. formação de pessoal para a Marinha Mercante 

e ao apoio à pesqui10a occanogrifiea desenvolvida pelo lnst1tuto <!~ 

Estudos do Mar Almirante Pa.ulo Moreira. 

'Fina.lmente desejo enfatizar que as limit_!. 

ções materiais e financeiras impostas ã Marinha nos levam a adm! 

tir que, nos pr6ximos anos, o Poder Naval brasileiro aõ poderá atE_ 

ar etn um cenãrib extremamente re11trito, pois se situa, atualmente~ 

em 59 lugar na llmérica do Sul,, o quliil pode ser considel:lildo <Jrave. no 

cenário mundi!l,l, tendo em vista otl imensos interesses marit.imos do 

Bras:U, cuj11 economia o:!apende do mar de rn11na.ira críticA., Vale le~ 

brar que 97t dlil tOnelagem de cArga dtts trocas comerciais b:~:asile.! 

ras circulam p~tlo mar. t ta~êm do mar que vem o petrõloo QUe 

Paí:s eonsome - tanto o que é extraido da plataforma con~inental, 

quanto o que é importado d~ fontes supridoras, sep11rade.s do Brasil 

pelas vastas: extensões oceánic;:as. Isto, sem falar nos interess~s 

bra~>ileiros alêm-mar, onde temos empresas nossas trabalhando, bem 

como na f11tia que o Pais reinvindie& na Antártic41. 

Um Pais que j! possue a 89 e:con~mill oeide.!!c 

tal, embora tio dependente do tnlilr, necessita ter \l.ll\ Poder Naval i. 
altura de suas reais necessidades: e comp41tível com sua elltAturA ta,! 

tratégica. 

Assim, 6 imprescindível que, nos prõximos 

anoa, o Ministêrio da Marinha seja contempl11élo com recu+i!!OB bem 

mais expres~>i.vos para 11 concreti~&c.!o do r_eaparelh&mento do Poder 

Naval. 

Nio foram apresentadas emendas ao presente 

Subanexo. 

A vista do exposto, manifestamo-nos pelaa~ 

vaç.ii.o do Projeto dliil Lei n'? l, de 1987 {CN), na parte _referente ao 

Ministêrio da Mal:'inha. 

FRANCISCO ROl.LEMBERG 

"JoJi:O CALMON 

NABQR JOtUOR 

Sala das CõmillsÕe!l, em 21 de outubl:-o l..!!87. 

RACIUD SALDAUlll\. DERZI / 

RAIMUNDO LIRA. 

POM!.>Ell DE SOUZA 

EDISON LOBJiO 
HUGO NAPOLE1i:0-

ROBERrO CA.'lPOS 

·MAURO BORGES 

ME:rnA FILHO 

JOKo C.ARLOS BACELAR 

MARrO LIMA 

MAURO SAMPAIO 
-MIL'l'ON BARP.OSA 

NilJSON GIBSON 

N'lDER BARBOSAf ~ 
ROBERTo ROt.ü:MaERG . 

RllBEN 'FIGOEIRO 

VIRG!LDli.SIO DE SENNA 

JOXO ALVES 

StRGIO BR.ITO 

SIMKQ SESSIM 

JOFRAN Fil.EJAT 

Joli.O MACHADO MLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

FCRTAOO LEITE 

.AlcrENIR WERNER 

CESAR. Cl\LS NETO 

FELIPE MENDES 

FERES NADER 

FABIO MUNIIEITTI 

ROB&Fl'l'O JEFFEMON 

CJOS.Ii: LiJIZ DE S1í. 

VIRG:tt.IO Glli~RJi.E:S 

GIOEL CANTAS 

GEOVANI BORGES 

JORGE ARB.l\GE 

JOAQUIM B!:V~LA~QIJA 

CARtmL DENEVIOES 

PARECER N' 23, DE 1987-CN 
DA COMl;ssAO /:'l_l;$':tA DE ORÇAMENTO, sob:ce o Pro~~ 
to de Lei nQ l, de 198"7 (CN), que nEsti:rna a ~ 

ceita ll Fixa a Despesa da Cnião Pãia-õ iiXercii
cio Fir\ancieil:'Ó de l988H - 2.200 - ··yonER---roa::oJ'I'I 
VO - MINI~lUO DAS MINAS E ENERGIA. -

R E L A -'I' O R: Senador LEOPOLDO PEReS 

F.acC!I ao d.taposto nos artigo!!_ 6S e 66 da Constituiçi!io FO:dc

ral, o E:Kll\0. Senhor Prus:id.ente a. a RepÜbl1ca sublitete a ap:::ei'ciaçiio ao CO!}_ 

-<JreliiO Nacional o Projeto de Le1 n9 1, de 1987 (CN). 

Segundo o Projeto, -o Orçomento Geral da Unido-para o exe1: 

cicio financeiro de 1988, compo:;;to peln!l rec:t~itas a d!ii!spesas do Tescuro 

Nacional e daa entidades da Administr11çS:o Indireta. e Flind.açõas inst.l.tu,! 

àa1 óU: illllntid.iul pelo Poder Público, estim;:~. a receita em Cz$ •••••••••••• 

3.3G1~2BS.oiJo.ooo,oo {'l'rh trilhÕtu:, tre~entos e !leSsent:a e- uin bilhões, 

duzentos e oitenta e oito milhõe.s da cruzados) e fixa a despesa cm igual 

impcil:'tância. 

Orçamento apresenta, pela primeira vez, a prog-ramação do 

Fundo Qe Administração Federal e o Orçamento da5f OpêrlilÇÕol!!s Oficiais de 

crédito. Com .a incorporação deste último, p~u111am para o- Cít"Ç&tEihto da 
Uni'ã6--"-as-Contazi de natureza fiscal anteriormente financiadas com recur

sos de natureza monetária, que permitirá ao Banco central melho:c exe:;;, 

cer su.a. função de Autoridade Monétiri&. 
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A receita do Tesouro li cut.imada em O::$ 3.238.487.000.000,00 

{três tl"ilhões, duzentos a tri.nt<a 4 .;:l.t .. :.> bilhÕea, ç:uatiocentos e o_ ... t.en

ta a sete milhÕes de cruzado~:), constitutda de CzJ 2.155,1 bilhões de 

receitas correntes e. C::o:$ 1.0831 4 bilhÕes de recei.tas de capitaL 

o quadro que Sê seque, apresenta um panor.!lrna das receitas 

que compÕe o Orç.!lmento Gar.!ll da tlnião para o exero!cici fin.!lnÕairo de 

1988. 

DISCRIMINII.çk) Cz$ 1, 000,00 

I. Ra-ceit.a do Tesout"O 3,218.487.000 

I.l. Receitas correntes 2,155.129. 750 

Receita. Trihutãria. 1.745.326.900 

Recaita de Contribuições 350-:972;600 __ _ 

Receita Patrimonial 7. 775~210 

Receita Agropecuária 96. 900 

Receita Industrial 279.300 

Receita de Serviços 39.333._000 

Transferências Correntes 865.000 

Outras Reoei.tas Correntes 10.471.840 

I.:>.. Receita's dl!l Capital 1.083.366.250 

Operaç3u de Cridito Internos 999,i40,046 

Operações drt Crédito.t Externos 83.846.954 

Outras Recei~s de Capital 279.250 

II. Receita de' Outras Fonte SI. de E:nt1tli~4es 4a M.mi.
. nistrazão 'Indiret;a e de Furtõadic• Institu!:tlas 

e=lo Podsr PÜbl1Co (inclusive t';'!lnafel:êne-i.!ls do 

Tesouro Nacional) 122.801.000 

II.l.Raceitas Cflrrantes _86.834.559 

IJ:.2.Reeeitas 131!1 c:a;tit.al 35.96.6 •. 441 

'I.'OTJ\L GERAL 3.361.288.000 

Do acordo C:om a Meni;4CJ4iillll Presidencial, a Propost• orçamen
tiiiria aubrnotil3a i aprt:tciação do Congresso i{acional foi elaborada admi-

tindo, para o e)CCI!rc!cio de 1988, umà taxa de inflação de 6011, crcscimai!;l 

to do Pin de 6,,aal('lo na Balança comercial ae l1S$ 10,0 bilhÕes e l.llll dét'!. 

cit - no conceito operaci?nal de noces.siilade de f.1nanciamento líquido~ 

de 2% do PIB, a:lmo ptevê o Plano c!e contr~le Macroetconõmico, sendo 

dessa déficit, o Orçamento da tl'ni8.o re.Spol'lde por 1,2n. 

que, 

A pareêla cios reoursoa 13o Tesouro c'le.ct:Lnados ao Ministério 

das Minas e Energia c1i da ordém de Cz$ '73,287,769.000,00 (setenta e três 

bilhões, duzentos e oiteil.U: ê sate milhões, setecantos e sessenta . e 

nove mil crUzados), o c;zue representA umtl participação dm 2,26i no to-

tal~ cuja ãistribui~io, por 5rqãos, consta dO quadro seguinte: 

Distribuieão por Sub;!inexo! 

câmara dos Députo;<los 

senado Federal 

Tribunal do Cobtas da t.lniiio 

SuproMO Tribun11.l Federal 

<rribun11.l Federal 4e Recursos 

Justiça Militar 

Jus:Uça Eleitoral 

Justiça ao 'i'rabalho 

Justiça Fadera.l da la. Inst&neia 

~lOS 4o Tesouro <Czfl.OOO,OOJ 

LO.H9.000 

10.453,000 

2. 000.000 

827 .ooo 

2. 716.000 

969.000 

6.082..400 

14.857.0"00 

3.178.000 

JUstiça do DF e TerrÚ.õrios 

Presidineb aa RepÚblica 

Mini~tério da AeronáutiCo!. 

Ministério &1. Agricultura 

Ministério das Comunicações 

Ministério da Educação 

Ministério da Exército 

Ministõrio ü Fazenda 

Ministério d4 IndÚS<tr1.l OS!_corn.;rcio 
Ministério do Interior 

Ministiil:io da Justiça 

Ministéi:ío da Marinha 

Ministério aas Minas e Enersia 

Ministêrio da Previdéneia e Assistência 
Social 

Ministério das Ral.~c;ões Exteriores 

Ministério da Saúda 

Ministério do Trabalho 

Ministério dos Tr;!msportes 

Ministério da Cult11ra 

Ministério do Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente 

Ministário da Ciência e Tecnolosia 

Ministério da Reforma e do DGlsi:mvolvimento 
Agr!ri'? 

.Encargos Gera'"i:s da tln.ião 

Transferência a Estados, OF e Municlpios 

Enearsos Financeiros da Dnião_ 

Encargos Previdenciãrios Qa União 

Subtotal 

Reserva de contigênc:ia 

' "TOTAL GERAL 

1.793,000 

85,453.157 

118.759,295 

6"6,582.500 

6.991.626 

215.795.782 

74.692.054 

34.846.,286 

103.191.968 
52...129.100 

12.982. 000 

81.546,378 

73.287.769 

7 .·79-8.937 

16.388.554 

75.769, 79:3_ 

9."736,059 

224.481.888 

7.358.210 

41.467.345 

32.510~602 --

24.327,100 

137.776.462 

609.748.615 

931.054,457 

I.20. 786~663 

3.218.487.000 

20,000.0.00 

3.238.487.000 

A composigão da despesa pelas unidaaes que compÕem o Minis

tério aas Minas e Energi:t , é a seguinte: 

Mini:Btêrio a_,s Mil"l<l-S e Energia 

~ 

Gabinete do Ministro 

Secretaria Geral 

Secretaria de COntrole Interno 

Divisão de seg-urança e Informação 

tiePaitamento -ee Administração 

Departamento de Pessoal 

Conselho Nacion~l do Petróleo 

,Departamento Nacional de Aguas: _e Energ;la Elétrica 

Departamento Nacional de Produção Mineral 

Consultoria Juridi=. 

Progrll.l!las de Mobili-.:ação Energ.Stica-Sec. 

Geral 

-~ 

c•• l.-ooo·1oo 

U.421 

64.410.571 
5~,119 

9.653 

171.400 

64.582 

451.574 

607.635 

3.315.835 

16 • .1.63 

4.096.906 

.13.287.169 

.!. 
o;l2 

87,88 
0,07 

0,1"1 

0,23 

o,oa 

0,61 

0,82 

4, 52 

O, 02 

5,59 

. ·-- l.OO[QQ 

NO quadr.J anterior, observamos urna el~~tvada concentração na 

composição das aespesas a n!vel da Secretaria Geral do Ministério dac 

Minas e Enel:9'ia (87,8811) 1 em detrimento das demais unidades. 
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O Pro,.rama ele Mobili:o:açiio Energética também a cargo da See~ 

tal:'ia Gara~ participa com aproximadamente 6\ doa recursos, ou seja 

Cz$ 4.096.906.000,00 (quatrO bilhÕI!Is, noventa e aeill iliilhÕes, ii.ove·cen

tos e seis mil e=:~:ádos). 

E!l1 contrapartida, o ,Depa:~:tarnento Nacional d.e Produção Mine

ral-ONPU, quo no exercicio de 1981, detinha 32,81%, passa para 4,5H. 

Da :meBma forrn!!., con5tatamos que a preocupação qullnto aos pro-

blemas de energia eliitrica torna excludent.es as questões que envol-

v- o aproveitamento das riquezas do subsolo brasileiro, pois, enquanto 

os programa:s de energia elétrica recebem 22! dos recursos, -os de reeuJ:

sos minernis dotêm apenas 5,41\, conforme o quadro a seguir: 

Funcão(Proqrama C•$ 1.000,00 ~ 

Enerjlia e Recursos Minerais 72.155.207 98,45 

AdminiGtJ:açio 362.566 0,49 

Administração FinanceiX'a 2.865.908 J,9t 

Planejnmento Governamental 2.482.986 3~38 

Ciência e Tac:nolo9'ia 20.120.771 27~45 

Serviço Qe Informações 9.563 0,01 

Ener<Iia. El<.itricll. 41.8g4.804 57,16 

Petróleo -451.574 0,61 

Rec:ttrllos Mi.nerai.J 3.967.035 U> 

Transportes 1.132.562 1,54 

~ 73.287.769 1.00,00 

Ass~.m sendo, cut:lpro o dever .:!e registrar o meu prot~sto 

diante desse processo de e:r;~vaziamento de um õrgiio corno o D."XPM, ex.ec.!:! 

ter da legi:dação mineral no territÕ:d .. o nacional, cuja !l,tuaçio_afet= o 

aproveitamento elos recursos: mineraU de todos os Estados e Hunic:l:pios 

brnilei:ros. 

S lamenti.vel que não pos.srut~os promover ~enbW!la modific~ 
çio negsas dotações que compÕem o Orçoi'nento da Onião para o exe:rc:l:cio 

financei:ro de 1988, mas temos. ceJ:teza que a próxi.ma eonsUtuiçio eorr! 

giri esse nefasto impedill!ento. 

Niio obstnnte t~:tis consider~:tções verificamo:~~, aomparativa
mente ao exerc!cio presente, uma maior participação do Ministério aas 

Minas e Energia nos 1\ecu:J:".~:os ao Tesou:ro. 

Nenhuma emenda foi proposta à despesa fh:ada para o Mini~ 
tério é!11s Minas e Energia. 

Manife:;tnmo-nos, face a importância dac dotações ex{lmint~

C!i!ls, pola i!lpl:'ovação do Projeto de Loi n9 l, cl.e 1967 (CN). 

SALA DA COMISSÃO MJ:~ OE ORÇAMENTh em 

FRl!.NCISCO ROLLEMBERG 

LEOPOLDO PERES) ((.teo.,fo 

NABOR JONIOR 

RI\.CHID SALDl\NIIA DERZI J f~J?t....;q 
RAIMlJNCO LIRA 
POMPEU DE SOUZA 

EDISON LOBJI.o 

HUGO NAPOLE1iO 
ROBERTO CAMPOS 

21 de outubro cl.a 1987. 

MAURO BORGES 

MEIRA FIL80 

p~o COIMaRA 

J0Ko CARLOS BACELAR 

MARI.O LIMA 
MAURO SAMPAIO 
MILTON ~OSA 

NILSON GIBSON 

NYOER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

RllBEN FIG1.1E;CR0 

VIRGILD1i.siO DE SENNA 

JoiO ALVES 

·SfRGIO BRITO 

SIMÃO SESSJ:M 

JOFRAN FREJA'r 

JOKO MACHADO Ro.t..LEMm;RG 

ANTONIO FERREIM. 

Sl\tJLO QUEIROZ 

FDR'i'ADO L:e:ITE 

ARTENIR WERNER 

CE:SAR CALS NETO 

FELIPE MENO!!!S 

AOHÉMAR OE BARROS FILHO 

FERES NADER 

FJi.BIO RAUNIIEii-:L'I 

JOSt LUIZ DE S.l\ 

VIRGILIO GUIMARÃES 

GIDEL Dl\N'rAS 

GEOVAN} BORGES 

ARNALDO PRlETO 

.J'ORGE ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CARREL !3ENEVIDES 

PARECER N' 24, 01; 1987-CN 
Da COMISSJ\0 MISTA DE-Oru;AMENTO, 110 Projeto de 
Lei n9 01, da 1987 {CN) L qu., He!'ltima a receita 
e fixa a despesa aa Oniao para o ex.ercicio !i
:n.anceiro Qe 1988" ~ Subanexo 23000 - MinisW
rio d{l Previdência e Assistêr: · Scoi.al, in<:.lu 
.s.ive Fum!os c Entidades SupervlsJ.cnadas. -

RELATOR; Senador ~D!S.ON LOBJI.o 

Nos termos .;tos artigo.!! 65, !l6 e 81, inciso XIK, 

da· Constituição Federal, o E)tcelenthdmo. S~nbor Presidente da Repú

blica encarr.inh.ou ã apreciação do_ Con9'ri::111p Nacional a Propost{l de O_r 

çamento da União par<~ 1988 (Mensaçem n<? 151, cl.e 1987-CN, n9 286/87, 
n{l or~gem), da qual cumpre-lfiC, por honro:;a indicação (la Pr~:;idência 

da COmissão Mista de Orçamnt;o, relatar a part<::l referente ao Minist§. 

rio da Previdência e Assisténcia Social - Subane:<O 23.000, a Entida

des Supervisionadas. 

conforme ressalta a Mensao;'Cm p~esicJ.encial, a Pl:'O-

poata Orçamentária plll:'a o exlil:reicio financeiro de 1988 apresenta, e!!. 

tre outras inovações intl:'oduzidas com o propôsit? de clal:' ma:!.or tran~ 
parência ao documento, a frOgraF~~~.Ção doto F\llldOto da A8mini10traçio Fe

deral, é!entl:'e os quailil vinculam-se ã esfera do Ministério da Prev::.

déncia ~ A:uistência Socinl (MPAS) os seguintes; 

23.901 - Fundo de Previdiincia e Assistênc1a so-

cial (FPAS) 

23.902 - Fl.UH!IO do Liquidez da Previdência Soc1al 

(FLPS) 
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1. PROf>OS'l'A REL1\'l'IVA AO M!'AS_ (;)<lJni_nistr~çS:o nircta) 

Para 1!!88, o !'rojoto prevê recursos da ordem de 

Cz$ 3.238,-487 milhÕes, dos quai.s ·cz$ 3,187,462,6 milhõe~, ou seja , 

98,36\, destinam-se ao PQdCl.' Executivo. Des.sos quantitativos, ca 

bem ao Ministé.do da Previdênci;~t o Assistência Social C.Z$ •••• , ••• ~ 
7.798,!!37,000,00 (sete bilhõe.s:, setecentos e noventa e oito mÜhõea, 

nov-ecentos e trinta e sete mil cruzados}_, o que corresponde a 0,24t 
da Proposta Orçamentãrilll. 

Em númer~s ro=lativos c absolutos, o"·quadro ,:,. 

seguir resume a participação do Ministêrio da Previdência e Assis -
têneia Soe.ial no Orçamento da União, dur11.~te os últ.imoS- e-1ric0 iil.OS, 
o atual e o vindouro. 

ME 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

(em Cr$ --1.000) 

UNI.Ii:O ~ 

4.471.670,000 78,609.100 

10.047.970.000 167.006.732 

23.672.000.000 4.17,763.369 

88.872.115.000- 2.977.654.063 

656.126 .100. 000 10.5104 .cos.o3o 

{em Cr$ - 1.000} 

561.845.000 

3,238.487.000 

7.394.890 

7.798.937 

'" 
-1,86 

1,96" 

No Anexo -r são transcritos os dados constantes 

da parte da Proposta relAtivA ao MPAS, inclusivo Entidades Supervi

sionadas, de acordo cOl\1 a formatação legal (Lei n9 4 ,320/64). 

A dostin~çao dos recursos alocaQos .!lO MPAS, no 

total de C:t$ 7, 798:937 mil , pode ser assim reGUmi4al 

l, Despesas com a manutençSo do Minist~riu 
(AdminiGtração Direta), inclusive pes ~ 

soal •••• , , , • , ........ , • , • , .... , • , , , , , , 1.132, 980 

2, Transferência de recur~:~os pil.rA os dois 

Fundos geridos pelo 1-'.P.AS, sendo 

Cz$ 2.300,000 mil ~a o !'undo de Liqu!_ 

dez da Previdência Social (Ft.PS) 

Cz$ 4.194.600 mil para o Fundo do Prev,!_ 

dência e Assistência Social U'PASl •• ,.. 6.~94,600 

3. Transfe.r:ênoia à Fundação Abrigo Cristo 

Redentor {Entidade Superv:r.síonadal.,,,. 1-1-1.357 

TOTAt. ,. 7;798,93~-

O demonatrativo a se9'11ir apresenta, de forma si

nót;l.ca, a o:liscrirninação dos recursos ·alocados ao ME'AS por origem ou 

fonte: 

ORl:GEM/FONT)';; 

l, "cotD. de PrevidSncia8 11.1:recadada pela 
União 0!!1'11 decorrênciA 4e percentuais 

da--i::en4A bruta de Lotlllrias; percentual 

incidente sobre preços cl:os cornbust!veis 
autornotores; e percentual sobre o movi

mento global das apostas de cada r-e;:_ 
nião hipica em prados de co~ridA, •••• , , , , 

- 2., FINSOCIAL ••••• , • , •••••••• , , , • , , , • , • , • , • , 

3, T~souro Ordinário •••••••_••••·-~···~-····-·· 

4, Outroiii recursOii> do Tesouro 

/ 

2.300,000 

2.460,200 

1,575,000 

1.59.400 

TOTAL .. ., 7,798.937 

O e:<ame dos dados acima suscita as seguintes CO!! 

- siderações e observações: 

A) O vollll!le de recursoc alocados no OrçamentO da 

tl'nião em .fA-vor do Sistema previdenciário tem si~o, historicamente, de 

reduzida siginifica.ção, em termos relativos, dada a magnitude dos r.§. 
eursos pr5prioa arrecadados pelo Sistema via contr:Lbu.t.çÕO!!S cOmpulsoS

rias. Estes Recursos aõ.o movimentados no âmbito do Fundo de Previdê!!. 

cia e Assistência Social, cuja reêeita estimada para 1988 é de Cz$.-•• 
706.49-4.6"00 mil. 

b) MeSillo senJ considerarii'.os o ano de 1985, qoo 
foi atípico em razio da estratégia governarr.ental-de combate à crise 

quG; acometeu o Sistema nos primeiros anos da décAda, verifica-se' que 
a participação Cio MPAS no montante global do Orçamento (0,2U 

1988) caiu a um nível muito abaixo _da média histórica dos últimos sõiã 
anos. Isto se da:ve, certamente, ao deslocamento de prioridades, face 

ao seneamento" das finanças do SINE' AS - como veremos rna.t.s adianto, ao 

examinar a programação do FPAS - e .ii necessidade: de incrementar 

inversões em outros setores da pol.Ítica social. 

c) __ Considera.nd.o-se os repasses aos Fundos do Si.! 

tema Prev;!.denci.!iric e ã Entidade Supervisionada, verif:l,ca-se que ao 

Ministério restam apenas Cz$ 1.132.980 mil para o atendimento de suas 

atividades normais de controle, fiscalização e estabelecimento d11. P2 

l{tic• :=etorial. Desse valor, vale ressaltar que 99,4'11 representam 

Despesas Corrente:~, o que vem rAtificar a atividade easenciallllente a~ 

ministrD.tivA do ME'AS. 

4i Tem o MPAS uma Entidade- Supervizilonãdã:- que , 

por não ser leSJall'llente integrante do Sistema Nacioli.Al da E'revidência 

e Assistência Social (SINP.AS), não faz jus a receber recursos do FU!l 

do de Previdência e Assistência SociAl, sendo sua subvenç:!io efetuadll 

vla. recursos do T':souro; os quais foram programados- na presente Pr2 

posta orçamentária. 'I'rata-se da Fundaç:!io Abrigo cr.t.sto F.edentor (FAC!U, 

ã qual estão aioc.1dos Cz$ 171.357 mil para o atendimento de suas f! 
nal.idados de AssiGtÔncia ao Menor e de Assistência Social Geral. 

II. PROGMMAc1.0 DO FONDO DE PREVID~CIA E ASSX:STtNCIA SOCIAL - ~ 

O FPAS contarã, em 19J8, cem recursos estimados 

em Cz$ 706.49-4,6 milhÕes, dos quais Cz$ 6.494,6 milhÕes provenientes 

do 'l'esouro, ViA transfer-ên~as, e Cz$ 700.000 milhÕes de OUtras FO!! 

t(ilS, 

Parte doa recursos provenientes do Tesouro, oo v~ 
lorde Cz$ 2.300 nti.lhÕes, são tranaferidÕ!.l ao FPÃS via Fundo de-Liqu!, 

dez da Previdência Social (FLE'S), conforme,especificado mais acliante. 

O Anexo II ap.l:'eaenta _os números ao orçamento do 

FE'AS de acordo eorn a fci:nnatação legAL 
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O resumo que se segue permite a visualização dos 
grllndels i!lgregaãos de Receita e Despesa do FPAS, a saber: 

{.C:t$ - 1.000) 

Pessoal e encargOs ~s. 85.698.700 

Outras despesas correntes •• 587. 404 • .soo 
TrollllS!e:tênc::Las o::n:entes - 6.494.600 
rutras receitas o::n:entes 

- 10.200.000 

705.91~.600 ""---613.103.500 

(Superivi t Orçamentário- .. ji. ã"!T.lÕO) 

Receita Capital 580.000 Despesas Capital 33.391.100 

'l10TAL 70G.494.GOO 

o Demonstrativo a seguir apresenta um resumo da 

distribuiçào de recursos do );'PAS por Pro;ra:ma de Trabalho: 

(Cz$ 1.000,00) 

Administração Financeira ••••••••••••••••• , .•••••••••. 27.188. SOO 

Ass. Médica c sanitária ••• -.~·-· •••••• ·~ ••••••••••••••• 1313. 840. ooo 

Assistência Social. ••••• ·-· --· ••••••• ~·. ~ ••••••••••••• ~ 30. 397.100 

Assistência ao Menor (FUNABEM) 6.479.000 

23.918.100 Assistência Social GJ;lral (LBA) 

Previdência Social •••.•• -•.•••••••• •-•••• ••••••••••••• 510.069.-000 

COncessão de bo:mefícios ••••••••• 362.061.000 

outros (in.fra-estrutura, etc) ••• !A8.00B.OOO 

'!'O TA L ••••·••••• 706.494.60Q 

O exame dos dados disponíveis permi ~Q_ assinalar, 

eJ!I relação ii. P~'iJrarn~:~:ç.io e.o FPAs para 1988, oll' seguintes a-spectOS pri!!_, 

eipais. ;a) A pa:rticipação da receita de contribuições na 

receita total estilllada cresceu de 78,3'11 em 1987 para 86,7'11 em--1988", o 

que explica, em parte, a retração verificada no montante ae recursosd:::> 
Tesouro ;aport.ados ao referido Fundo. 

b) A particip;ação das transferências do Tesouro 

na receita total do Fundo decresceu, de 3,79'l cm 1986 e 1'1 em 1987, p~ 

ra 0,9 em 1988. .e) O orçamento -apresenta um superávit de Cz$ ••.• 

32.811.,1 milhÕes por excesso das Receitas Correntes cm relação ãs -De! 

pesas Corrente!l'. Esse superávit (parcial), programado par;a ser invest! 

do cm prol da eapitalh:açiío'~'1sterna reveste-se do:'! grande relevância c_e 
:no indicador da higidez financeira _do SINPAS, pelo menos numa perspe2 
tiva óc curto ct rOOcl.io prazo. 

d) As despesas previstas para 1988 sob a rubrica 

"pessoal e enc~:~:rgos sociais" montD.m a cerca de 1211 do total da J:eeeá:_ 

ta C~stimada, participação significativamente superior li registrada em 

1987, da ordem de 8,6i. 

e) A distribuição dos recursos do FPAS entre as 

4 funções t!picas do SINPAS - Administração, .Assiati!ncia Médica e 5.!_ 

nitária, Assistência Social e Previdência Social - observa, na pr_2 

gramação em exame, proporções bastante aproximadas daquelas verif~c~ 

das no orçamento rel.ativo ao e;~~:erclcio em curso. 

UI - PROGRAMAÇXo DO FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVID~CIA SOCIAL_-~ 

O FLPS presta-se à gest.iio dos recursos oriundos 

da ..-Cota &i PréViaênci•;, que se destili.am a cobrir ii:s despe-sas 

pessoal e administração geral das três autarquias componentes 

SI,NPAS, INAMPS, lAPAS e !NPS -, aiém de eventuais insuficiêi-lcias finil.!!; 
c:Giras -do sistemã., nos termOs da Lei n9 6.887/80. O .Fundo opera como 

um mecanismo de controle gerencial e contãbil de recurso:. arrecadados e 

trlmsferidos pela União ao Funóo de Previdência e ASsistência Social. 

A programação do FLPS prevê r_eç_~_ita. no montante 

ó!lil Cz$ 2.300 milhÕes.para o próximo exerc{cio financeiro, estimativa 
gue reprllilsent~~, Uina -p~Uên.!i.reo:iução em reução ao valor estl.madO para 

1985, da oróem de Cz$ 2.500 milhÕes. Isto se deve princip~:~:lmente ii 
drii.stica redução ç:ue se vem verific-ando no percentual de participação 

da Previdência no gue se refere aos preços dos combu111t!veis automot! 

vos, que caiu de 6'11 em março de 1986 p;ar;a 0,06'l; ;atualmente. 

Voto do Relator 

A integração da .'?rogramação doJS Funóos óa Administração F9; 

deral ao óocumento orçamentário JSubrnetido_ ii apreciação- do Cong-rc'Sso 

Nacional roap:;:;:;senta, serr. düvida, -um ;:::;q;re.;:;:;:±vo avança no l."ülflÕ <'la plc-
na democratização do procesSo decisório em nos:oo i>a!s. Lamentamos, 

no entanto, que os entravea constitucionais, que ainea l:'estringern 

pªrticipação do Legislativo na formulação d;a Lei "ac Meios, l?rivem 
sociedade brasileira de tel:' um Orçrunento Público resultante da in

fluência hen.fazeja da ação parlamentar, de modo que se pudesse aprim2 
ri-lo e, ao fin111, referend3-lo conscientemente. 

S_endo o gue tínhamos a relatar, e não tendo sido a-present~ 

daS c.menaaa ã ;>arte quo~~ nos~ coube, somos pela aprovação do ;o:res<mte 

Projeto de Lei no_ que ~onc':!rne ao Ministério_ da Previdência e Assis
tência social. 

SllLA m a:MISS1iD MISTA DE OR:'A.'IWI'O, em 2l de outub.l:o do ;..997. 

FRANCISCO ROLLEMBERG 
NABOR J{)NIOR 

MCHID SALDANHA CERZI, ~;.t.,.J; 
POMPEU DE SCUZA 

_ EDISON LOBÃ(', t&/~ 
HUGO NAPOLEJ\0 

ROBERTO CAMPOS 

ME:rRA FILHO 

DASO _COIMBRA 

JOÃO CARLOS BACELAR 

Ml'iRÍO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NYDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMliERG 

RUBEN FIGUEIRO 

vritGILDÂSIO DE SENNA 

SSRGIO BRITO 

SIMÍ\0 SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JO!i.O MACID\DO ROLLE~lBERG 

1\N'I'ONIO FERREIPA 

AIU'ENIR WERNER 

CESAR CALS NETO 

ADãEMAR OE BARROS FILHO 
FERES NADER 

FABIO Rl•UNHEI~l'TI 

ROBER'l'O JEFFER~ON 

JOSE: LUI Z DE SÃ 

VIRG!LIO GUIM!ú!ii.SS 
GIOEL l)ANTl\.S 
GEOVAN1 BO~GES 

ARNl\LDO PRIETO 

JORGE li.RDAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CAJ!.REL BENEVIDES 
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l.lEI\10NSTf\ATIVO DA DI::SPESA 1"'011 UNIDADES ORÇAr,1ENIAnJi\S 
23000 - ri\!N!STErHO DA Pfl!::V!D!;NCIA, I,; 1\,SS!STE"NC"!A SOCIAL 

COOlGO sspgcJFlCAÇÃO 

At<><INIH~·~·O q·:nn• 
C~fi~ACCO WPIQYISIOI"O·~ 

PF\OJETOS ATIVlDAOE.S 

OEMONSTRA'flVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, 1'ROGRAr.1A E SUElPf).OGRAMA 
23000- M!NlS"Ui!R!O DA PREV!O!=NC!A ~ASSlSTENClA SOClA.l 

CODlGO 

"' .,, 

ESPEClPlCAÇÃO 

AU<1 •Nn• ' OQr\PIOI:~<:fA 

·~~i:;~~i~"~ cconoc~•tl.<l s~~•RIO<I 
'"""''"'~'~•elo ~rn~• 
OIYV<f;A.>lo O'lCIAI 
TRCINW~~•o w ntcun~o-...,.~·~-os· 

·~~~:~~:{~~.:~~NC~ fR> 
NM!J"'r"ro c~"trn~•Mn~r•c 

"''"'"'·''';""'' O~\"""'-~'"'ç.lio 
1''1'•'1.• I Hr•,"l' 

''""'I"'' <·F ,,.,._ ........ ,en·--·•c"V,,n, :,; I"'O""''Çl~' CO"TOA·I"TOOtMt~<> 

'''"""' .. ~:~1{1J~I> ...CC"' t ~·l!l"AOI• 

A5<1SIC~el' 

~O"INI~Jn•CO!.o Ctn•l 
~~~ l:: ~~;: }~~"ti-~~-·~'i! To o r~ 
AO>IOTrHCIA so: .. c Ct!'Al. 

NATUREZA DA DESPESA 
2300tl ._ MiNIS.TERlO DA f'RÇVJ~NClA E ASS!~TENC!A 50C1AL 

PROJETOS ATlVJOAOES 

•:•.07o 
li~·'"' 
207 .... 
'I ,IGO 
5.~G> 

oo o~• 
t0,090 

:i?.::~~ 

'" 01•, 

"" 
1>. "~ 
1>.1>5 

IO.o~ 

10,~00 

2.6U.IIe .,.,., 
''· "" 2,,0l,H9 ,, ..... 

•• 100,011 
II.MO 

'·"I .811 

CB. I.CO~.OO 

TOTAL 

__ TOTAL 

·~-1'9.10< 

,~r:m 

GO.o~• 
6-:1.09~ 

""· IOG 
'''·lO~ 

"' 000 ,. '"'" 
"· "~ 
"··~5 
10 "00 
00.~00 

I.W!O. \10 
<2 Tol! 

''· ''" '·""'·'I~ 
11<,060 

,, 100 G" 
o.o>o 

'·"'·"" 
1,190 ., 

CO~lGO ESPECIFICAÇÃO EL:Mi:NTO .CA.T.ECON. 

~ .. o.o 
o. ,1.0 
O I, I 
' .I .O 

' ' o ' .o.~ ..... . ,,, 
• ,g.o ... ~.~ 
•.. o.o •.. '.o 
•· .!.r·-
'' ,1 •• 
••• 1.0 
•. . z.: 
'· .:.l ,, ·'·" 
'· ·'·' '· .... .. ·'·" 
'· •• 1 

.,~. ~.t 

""·"' ~· .~90 
~ ''OI.~l! 

. ··~·"" o n~ 
U0.507 

" " •.• ,, t99 
2.010 799 

'·"" <00 
ll6~ 

•. ,oo 

'·'"" 1<,100 
•• <00 
• 000 
• .••• 0" 
l,tlO 

OutubrO ae 1987 



·outubro de 1987 DlÁRIO oo-cON~O_NAOONAL (Seção p- SIJI:~lemeQfp) 

------------~~~~~-~---~-------~-----,-'-·"""·"" 
. NATUrtCZA UA DES?I::SA 

2JOUO -,ril!NISTt:l\10 DA PrtEVIOt:NCIA 1:: A_,SSISHNC!A SOCtAI. 

COOIGO 

~ ~ .. ·" ······· •.1,g,o .... ~ .. 
•. '·" o •. ' .• o •.•. o.o 
•••. ~.o 

• ,l_O,O 
•. ) ·~o .. ,, '·' 

ESf'ECIFICAÇ".ÃO 

...... ,.~."C"'""'"' ~ ....... ~. 
<ll~m:~::~~:iH~~~i~ :~~ ~~:~:~.~(~ 

·~-~SfiMCNTC$ 

tw•••..o:~•os ' ""'""'H •t-""""""'~ 
IN-.RS~"S ll~•ftCCI•U; 
•QVI~Ij:lO•Ct ,IIIULCS nt,..~O~NT•'IYO~ O<l C.O.~q~L oJJo 

õR<hi.:'~i~i!i': C•PJ!<L -• 
TR<I<~·-.::~tnc ••• l<nn.:oo•ERMO"'C~T>.Is 

MIXU.IOS'PAR• OEO!•UU_Q~ C>.nlAL 

PROCrlAMA DE TnAOALHO 
23000 - MINISTE:RIO DA PRJ;VIDt;NCIA t: AS'SlSTE:NC~.'\ SOCIAL 
23100- ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

COD!GO ESPECIFICAÇÃO 

<S~l~H~CI• I PRHIO(,"CJj, 

Aoo.\J~IH"AÇlO 

~\JPEII'>I>~O E COORO€NAÇÃO ""NAIOR 

USESOORA..,.NTO OU<O>IOR 
PREOT•R ··~U•O•I• OIRtTA E IMfOIAIA AO "''"I>'RO 

~C~::•OO 1<0 H!:~OICIO Ot SOJA. Hl'lDVI~~U hP(~I· 

~OMII<IST~AClO Çõ~M. _ 

• ..,.,,.,~,~•çlo o! "''"'9"J 
C<lO<lOEfl•~. OUOtO\'IOI~NAO t ~QNTOOVO c• >::u~!O~ 

P~l'IIINUHS ~ PtUOAC OQ~'T]VAHPO O ANffl'õi~Oo,..;Ho 
PO 51HI".0. A NIV'< S!TQnJA~. ' 

I;OO!Ul~~·~jlo O ""''t.JHii>lo ~OS S!OVI~?: AD',;~IST1l•TJV05 
POOM;I•En O APEO'OltO....:NtO 00 OI~T&""'-, AlC._U O• 

eeo~cE~·~~o. su•t•·•~l.o ~ cc•mlOl.~. "''"' oo ·~~~"" 
APOIO '-O~IHICO ·~ HIVJOAOO •1>1, 

!-OCIA'-
ITIÇA~. 1<0 CÀ,...O INlECNO, 

STIM.JLAO A VC~T,0:Q[ I:~LETI• 
L C! Oh<~VO._IM(UYC, i: NO 

PAnA O C~miE~Jt.<::NTO OA RU .. :OA• 

Tntw.....:uro ~ or~""su ><vw.~<os 

CAPA<:I7AÇlO O' RECLOl$05 ~ ...... N05 
•no..,VEO OE FO">I1> l~rteoi\C• A 0\JAL .. IC•ÇI:O OE 

PE55CAL l"' TODOS 05 _~JVEIS ~· ""AOUA;1_o E S[O~IÇo• 
C( ''1;00 QI,O[ >' O~Ttl;o1• "'-HI<O'I_õS COUO)o;ilH 01: ln~· 
D•LHO i ..,_.IS "'-'0S __ l_~DlCE~ C[ PnOWT!VJ0-"0~. • 
lll[JI;AI'G:~TQ IPEnCAI •eoo 

~OMI~lSTRAÇ~O FINA~CEIRA 

CONTROU INT'El1>10 

A,..,INI~r~•çb FlHotl:tl~· E A'~OnO~IA 
COOnOEHA~. :<J ... RVI~IOH•n ( l<E~VTA" ·~ UIVJo.LOU 

Ot A<MI~I5T~~~ÃO FI"AHCCIRA CC O:O><IA61LI:l•O< E OE 
A~OPO"IA, OE I<CC:._,("out <& CONSI~A •v•~J•R E 
CONT~QlA~ 0~ GUTO• ~FETV .. OO~. [M tllóEL S(TO"lAL, 

PUHE~A""!:NTO CO.ERNAM::NTAL 

Pl.~I~AMitHTO [ Qn,.loiCHIAt10 

CQOAOCH•çlO 00 "'-'"C.JM!CH'O 
ASSIS'IO •O MI'IIHOO OE UnÇ)O "' ~HCE~ÇlO OE 

Ol"flRIU> OOLITlr.•~. [ COMC[nAQ' CV•l'On,z.lo • 
• v .. I•ÇlD 000 OL>~O~ ( PnOC~·"~O O&~C•~VOLVI""~ P[· 
lOS OIIGlO$ OJO[IAW:MlC M!U'O~Oli;A005 tfOU :5\JOCOVI• 
SJONAOCI~ OtLa ""!IST('AIO, 

C"~:IA I, HCNOLO~IA 

Pt:!4.11$. APLICAOA 

Ot~tNVOlVIMCNTO t>r PU~Vl~·~ 
PnQ"iJVCD 0 C:>C,VO(.'I"""O OE l:OUCO; E Pt:.:;Ui ... 

NO A"<</fO 00 "•'U, ')~UIOl<) 0 AP(O>'(IÇqMICtllO ~·· 
.,o .. 0! PnHIOCl!~l· r H~10Ht<~IA ->!C OIÇA I "'CJ• •., 

~U'I'O~ Põ IMFOII>MÇCU 

~;~t5..,~AMJH<TO n[ChCI~f,,OO A ~ECU..-.. ";A NACIO"AL 
~OU><~ ASO.J:~"Ir>IA ~lnõf4 E IM[Ol"' AO MINJ~T11C 

01 HlAOO, PAnA A fOIWAÇÀO E (<f~u:l.o OA POCI'ICA 
O~ SC<:WR .... tA n~CIC!jAL O>OillellA~IiO E lh<O~"'-'ÇOH, 

S~UDii 

A~ ... leNCI> MCOICA I O.N!YAAI." 

U"I~TtNCIA Mt;O:c• ~ OOO_,OLDOI~A. OI'OVICOnn 
U""l:ll<tA~ A SAUOO •ISICA :L MCH7<~ OOS ~CAVlCO«Es 

C StVS CõP[NO~!lTC~ ~~~AV!S OE CO,\'l:!llO COM C >U<·OO 
t: USUTUCIA ~ATl!O.''"', 
C'N"'i\,US MCDJCAS •I<,AOO 
Tn.U • .,.NTO O(NHniO •DOO 

·~···1["''" 
AS .. ST!:NCJA NCQICA t SAOHUnl• 

'" '" " " 

:~: ~~: --

CH I.Oe<>",O<l 

PROJETO$ 8TIVIDA0t:::S ~ 1'0TAL 

, .. ··~ 



66 Quarta.leira '28. CIAAIÓ ilo CONqRESSo NACIONAL (Seçao 1-Supi<mrio) 

T'ROQRAMA OC THAOALIIO 
23000.- MINISTI!RIO DA l'itEVJDENCJA C ASSISTCNCIJI SOCfA(. 
23100 --AOMINlSTRAÇÃO OIRETA 

CO.OLGO 

2~100.1UtUd·GU 

ESPECII"JCAÇÃO 

CO<l~Dt~AC~O O<lS scn•ttCS ""Ot~O·P~m•IDCNC)>l>IC3 
I""CI<MCNU~ PCUTICU E DI~!TRilU •ncn!AI' DO· 

~II;IDA! PA"A A AR[A O~ A~"SHiM"' MCO"O·~O•J>U~ 
<AR •1uNoo • rt::V><H•ç~<> oo• sra•rço• t!RaANO ' 
~~~~.tA ,.._,.,...>.NIOAÇXO ~ UNIVtRSM.HAÇM 00 UENOI• 

.USIJIU~JA AO ""NOI>. 

OCSON.DCVI><tNTO c• AÇ(!B O( PI>.Gr<OÇlO •OCIAI. 
CONTQIPUIR PARA A ,...CI.I<ORIA 00 ATtNOI""NTO A MONO· 

"U CA~ENTU, C( O .- 6 ANOI ....... B 0or AÇ0~S JN· 
~;c~:~~· Oõ •ooi'0-~0 •OCJA<., A PART/n OU . Cl>.ft;><U 

l'~NOAlS ATtNCIOOS IPnooAI •7~0.000 

nsaT~NCIA SOCIA< ~EAhC 

Am!~~:'.;~:/~"~~i~!~~ .. ~~~~:~·g~•muoo• E oncu1s•.• 
OTU•CO DA U,I,T(N_<;IA >I .. ANCEIU A ""IVER,IOAO~> 0 
~~~~1"fUIÇ0U ~oPECIACIUOA> C ti<TIOACU •I<AN_1~0Pl• 

:o-;::~;~~ÇlO ~ 'IO<:A~lT<ÇlO_DA PO,Il!CA O~ U~U'11!~Cl._ 

!W'-t .... NTAA A$ PO'-I'ICI,: E OlAET=lHS Sli~O<HAa 
C&'IHIOU OAIIA A ARU CE AnUHNdA •O~IA\., NO 
COfi.AJN;o o~• Açan •ocrAl~ PE """~~~o. Vl,.~OO o 
n•oiMC~SIONAM!;N10 00 1'00~1.0 AOOlAOO 

ÇQQOC .. AÇlO JNHA~ACIONA ... 

PAIITICl~A-;~0 ti< CIIGMII:WOS lNTEO~ACIONOI~ 
-~OM:>VE~ O INT<,.CA>'OIO Clli<TlFICO, TECNO\.OClCOo 

!CONOMfCC E COMCAClAl. 

PRõVlOENClA $0Cl"- C!RAC 

CCNTRI[II.lJtl;o OA.SlJJlO PAnO 0 FUNDa O~ '-1QUICE:I CA 
PA'"IOENCIA ~I;U:IA< 

ÇONlAIOUlA PoRO U 0\:SOHU OE Pr>~OA\. E A~!· 
Nl$1AAtlO C~AA< O<l INPS, lNA!oiPS E lAPAS, DE" CC"' 
C~ nE'ITUAU lNOUrtClliNCIU FINAI<~~IAU 00 ~INPU, 

CDOfiOCN•ÇlD ( r)SCA<.IZAt~D 0~ PO<ITlCl 01: PA~VlOEHCIA 

o.oc••• C<lORI>tNAA [ -SUÕr~vtSlDNAll A PO\.lTlCA Ot PIIT\OICEN· 
eu soe r .... ot"' ccr<e • tT.Ancn•çl.o oc •v~o• i 
=~~:;o:::;~.~-~;~":_OO AO AP~~HIÇCA...;NTC OQ SI$T';:MA 

.AJ;;~'i':,~TO 00, RÇCIIAOOO RHACICNACO:S ~0"' A _P~ICVJCE"CIA 

.AJ~CAn OS RECUAOO~ R(I.'~!OH9D' Ca"' l PntviDO:N:IO 
SOC .. ~ NO O(.f SE ~t"l' ... ~ ~0$ IN1E"0:00U OE U~~n • 
ei•~JOS i EWR~C...CCnB. 

NATUnEZA o:, DESPESA 
23000.- Mltl!STEn!O D'l. I'REVIOENC!A E /\SClSTCNCIA.SOCIIIL 
23100- ADMINISTRAÇÃO OIRCTA 

COD!GO 

•• 1.0.0 

'· •.~.o 
•.l,O.O 
,,2.~.0 

ESPECIFICAÇÃO 

!!.i•PUAS ~ C~TUO 
PU10liJ.. 

PtUOAl CIVIC 
CO'liC!,Ç~U P.UOO,,J..l'l. 

""H"IAC 0~ CON:Wr.'O 
or""''~' c~ TCJ>~EIR~S [, tnconr:co 

"""''"~!>Atlo ct of"'''"' ru:a~:s 
OUJROO •tRVICO> [ [N<:A~CCO 

t~ACO'<~NA~~TAI~ 

o;G;:~2'""'' 
H~cc•tn~••o:nuJs 

T-"•M-'fRENCIAO. E'TAOO! E: AO OIO"Illl to ~-Q~O~I. 
1>/AHOF[R~NClAS ••lo\JNlCJPlO~ " 

TRANS•ERCIOCIM A I~OHT~Içe'S P~IVlDU 
SUBVUltO.iS ~OCIAIS" 
CE:fliT,taUJÇ~U CCR~~N-TIÕ . 

TRAN .. [~tNCI .. AO ("CniCR . 
TAAN"~"<~C::IAO A P'lCA>!I">:l~ J~"HA~~):[C'"l~ 

rn~~~oc~u•:••• • ~n•pu 
•ACJ.'!IQ..:FM'IUA. . 

OIV~A~l~ TOUSFE~i.I<CIAS Ct>Rnet'T&S 
Oto~CSA. 00 Utl>CIClC$ AlofTC"ICO .. 

CU.UU Ct CA~ITM. 

••v•ntMCNro~ 
ECUIPAMt~lOS ( ""'t([tJA~ Ol:ll>".>JIU.H 

lNVtAIOlS f ~~~~CõiRH . __ _ . 
AQUUI;Õa ~t TlfUI,OS OCPRBtNnrhOO Oli CAPITA~ ~A 

INTECUlllAOO 

PRO:JETOS ATIVIOAOES 

1.?~•-•c~ 

ELCMEr<TO 

'l~ '7~~ 
nG.776 
~6-~~a 

••~n• 
~01 .o•o 

6.70> 
~80.807 

" " 
s.•~·-~co 
~.·~o. :c o 
•.o~•.•oo 

I ~.600 
~.!100 
~.000 

... 700 
8,.,0 
~.300 

0.~>0 

a.o:zo 

"' .,, 
" " 

Outubro de 1987 
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Outubro de 1987 DfÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção D-Suplemento) 

f'ROGRAMA DIZ TnADALHO 
23000 - M!NisfERIO DA PR'EV!OENClA-E ASSI5TENCIA SOCIAL 
23200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

Uli~UNt!A tt ""~-~~~NGI" 

U•I~UM<:I" 

A .... IN!.TR~ÇlO CIR"c 

U:YJ~•c'~ A ÇAFl_C~_CA IUIJO~Ç;to tniHO nt~ENTQ_~ 

AUilHH:IA AO ,...NO~ 

ATIVICAC[O A ~AAC<> CA FU"CA~;to CNI~TU REcr.~TOI'I 

usnrtNCIA oce"" "A""~ 

P!lOGRAMA OE-tRAilALI/0 
23000 -MINiSTE.RIO DA Pft!::V!Di:NCIÃ-E ASS!SHNC'IA S.OCIAL 
23200 - ENTHJAD!::S SUPERVISIONADAS 

COOJGO ESPECIFICAÇÃO-

NATUREZA DA DESPESA 
23000 - MINISTJ::ntO DA PREVIDENCIA E ASSISTENÓIA SOCIAL 
23200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS . 

COOIGO 

,,1.0.0 
'·~'I ,C 
:.2,1 ·' 

•.~.o.o 
•• 3.1.0 
•• 3.1.1 

ESPECIFICAÇÃO 

OUPtSU caMlNTE$ 

TRAN.F!R!~CUS CO'!RENTO 
TR•~Of~RI"CIU INMA.:O•lR.!<"'""NT .. lS 

TRAHSFIRlNCIU OPERACIONAIS 

DUOUAS 0~ ÇAOJTAt. 

'"""''E~:tN,IA' 01! CoPI•+~ 
T~AN.•O:~,~~IAO lNTR.~OOI'R~o"""TAI' 

·V~Il.IPO Poi!>A OUPU.O; Di C~PITA~ 

PROJi!TOS A'rl'.i!DADES 

PFiOJETd$~ ÃTIVIDADES 

El-EMENTO 

, d ... ) 1987 - CN) 

OEMONSTnATlVO OA Dt;~PF.SA. POR UNIOADI!S onÇAMENTt,RtAS 
23000 - MINISTI::RIO,OA I'REVIO_ENC!A E: ASSJSTE~JCIA SOCIAL- Et)NDOS 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO --TESOURO O. FONTES 

7QO.ooo.ooo 

•.'M•.&eo 

TOJ"AL 

"'·'!] 
'''·"'' 
H.61' 

.,_),, 

.':f."~·"" 

'fbTAL 

-~·"""·"" 

c.;.t.Eco~. 

cu 1.0~'.1)0 

I 

TOTAl. 
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68 Quarta-feira- 28 DIARJO DO CONGRESSO NAOONAL (Seç6o 11-Suplernento) 

RECEIT-A 
23000 - MINISTERIO DA ?!\EVIDENCIA E_ASS!STENCIA $0CIAL- FUNDOS 
23001 - I'UNOO PC PRE;VIOENCIA!;; ASSISJENCIA SOCIAL_ 

CODIGO 

o:oo.oo,oo 
uoo.oo,oo 
•~oo.~o.oo 

o~oo.oo.oo 

·~•o.oo.oo 
l~II,QO,QO 

'~".oo.oo 

IIII!!!! 
1711,01.00 
1111,01,01 

lftl ,(11.~~ 
1111 ,oz.oc 
l~oo.oc.co 

IVIQ,OO.QO 
•vov.co.oo 
1,.v.n.oo 
,,c.oo.oc 
on~ooo.oc 

•~•o.co.co 
1Dl2,00,QO 
10V0,00,QC 
ID~O.Ot,QO 

;ooo.oo,O'IJ 

ESPEC:lFICAÇÃO DESDOBRAMENTO 

~HtiHl <:GI1R,HTU 

·~CtiU C~ CDt;TD!SUIÇOU 
CO~TA 101.1! ~Ó! 3 !CC 1• IS 

'Ot<~RION!ti)U P•R• ,-'oH\olo~~Ca so:u.~ 
AE,riH P.lAI'"~'" __ 

AEC!1H' 1""01CIADIU 
•cu~uus 
OUYRAl A(C[IlAS I""Oil.l•AIU-

~•e~o~>e 

TA•>nHAEHCIA CC AHUAlO$ Oo. COH'IA!O<IIÇÃO >J.AA O FU"OO 
0~ I~O<OTI ... HTO !OC .. C 

lAoN••EA[I<CI• 0[ CUlAO~ ~tCUI1~C$ 00 I[SCU~C i<>CIOI<'-1. 
lA~~~!~E~CIO Cli OtCU~Oo• 00 PA[VIC[M~IA i n•1~TENCU 

QU'lR•• RliC~l7n ~CRR~Nl!O 

""'''"' ~ ..u~c~ t>t ~~~t~s 
ITU-1ç0U .... 
UIVA Nlc T"IINTAR-1~ 

RI:CfiTU ll~ CA~!Ul 

~~ liNAÇ~O t'i U[N$ 

•~lf••çlo o~ ~~~• '"""" 
.. li;~AÇJ.O CE ouYn~~ OEN; ""V~ I• 

"'-ltNAClo c~ euo ,...,,-.;,~ 
Al.l!ôf<•~lo 01 cumes aliN$ IHllliil$ 

PROG_RANIA DE TflASALHO 

O!,C"OO 
~-0~0 

~~-000.000 
u.ooo -

•-•~•-•oo 
•· 1o•.•oo 

·-~70,000 

23000 .;. MlN!STERIO DA .PREV!DE!;JÇlA_ E ('SS!STEN_ClA_ SOCIAL._- FUNDbS 
23901 - FUNDO DE PR~VIDENC!A E ASSISTE~CiA S.OC]AI.,: - . -

FONTE 

~60,010.000 

MO.O]O.OOO 

20,1U.OOO 
IOÇ,ÕÕÕ 

20.000 
6 ...... 00 
.... 00,600 

10.~00.000 
~.ooo.ooo 

~•o. coo 
10 000 

COD!GO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATlVIDADES 

aUI$TI"Cl4 i PAE~lC!"eiO 

·~!M!·:~AÇ1Q ··~·t;~IIDA 

At>-<IMI~T11AÇ10 0.: RECEITA$ 

·~OoJtTO~ A ~ARC-O _00 l""liTUTI;' I;>; "I"<!NI~lQo~lO 
',..,_,CriA. Cl P~<"IOt.CIA E .. ~ISaNl:IA '•OCII.I. 

.... ~QQAQ. lN<Oo·to'0U1'-"'A <ISICo 0Jo [Nf!QOC[-00• 
~UI"ANC<> OliMil>R 0 ~IVil 01 AliN.]>'ÇNtQ 0A~ ACQ(S 

··~·••stlc:.~· ----------
(Q~nACI!O ~(Cf< CC ~U•Ç~1Wn-N~C_,Cl" I'-"'ICI •U 
CCN>lAU!A •EC[S 0[ A<~IOC! 'IJCAIS (c'rjiQI •n 

AH~IDhOC~ A C~~CQ_ CO lN~ TI lUTO O~ ACM!NI~n:lo;J.o 
'INAN!;EI~A 0~ •RCVI~CNC!~ E Uil!l<NeiA ~OC1AC 
roo~v~R • A~nrc•n•~l.o. <l:c•clloçlo •IN•..ct•n~ ~ 

C~uno~[A Co~ C0~7RIOUI10U MC•tO~~C\>niU, BIM CO• 
~~~0<->INinR~n a PAT1110'0'JIO OJoJ t~no•oo oo SIN• 

lUISHNCl"-1-I"DICA! "'"UA~IA 

~RO,J<;7D' A C""CO 00 IN~TITUrC HAClO~Al 0C U'IOHNCIA 
Mtn!CA OA PR(,IOI:NCIO <OC:AI. 

>ICC~QOAO A INFRA>UTOUTURA 'IOIC> 0• i'NT!OACE 011• 

~;~!~~~~~c~!~"""~ O NIV<I. DE •YINCl..,NlO ~~ A[OU 

C:ON~'OUJR A._.,;.ll,OlCRIO! lUrJ!Ol ·~a 
Ar .•OnMIIA ..-.OUCAlO~ICS E C!N7R0! •OM. [UIUC) ~·' 

Afl' iOhO<'~ A C>R~O (10 IN$l17U7C No;;,oNAC DE "$1S7~1C!A 
~C1C> O> PREvlC!ONCIA SOCOU 

PRC>T"" U'ISH~C!~ ••Ccleo ~ S ... !TAAIA A PCPI.II.A• 
elo. 
OlENCI'JelllD MEOir;<I•A,UlATOOI'-1 (M!Cl ·~S4,000 
"CioiUW.r;NlO DASICC (MIC! -~g<,OOO 

lS~!OTCNeiA 00 ~'HOA 

~R~~~S • CAR"' DA FIJNO•ÇJC M<CIC~Al OQ 8i'M [HU C<> 

MCC~ORAA ~ I~>~O·P01QUlU~> ~10100 Qo E~T!~oo• 
t/OU _U.~!U>QES OJ OUNCI~<~10 <.'U~ Ots~NVOI.V~M AC<lU 

~~ :~~~~i~g ~i 1 !ão~~~:i~~~~~~~J!'"'~'" 0 ~~v~c 
CO~SIAU!~ UNINt;U IUNII>I "~ 
ACFCn ........ ,..,,,..., [ ÕAPAII(>[O U/jl~OC~~ (U~ICJ •I~ 

__ OT~I~g~~U A OAI,C,O C> 'UNCA~ÀO ~AC!ONOC <>0 DEM .STA01' DO 

CCI<T~ICUIQ r>~> O AUCA~t C~ ~IOA~AI<IA, ~T<lAVU 

00 J.7[1<DI'10;:NTC A 1'-i:llC~H ~ .. Slt'J>~·~ or RISCO 
PAE:HU U~'QJMON"C o /o'CNOQ[~ l"h'O~I •6~7.10~ 

USISTiN~1A ~CCIAI. ~t~AL 

P~~;~;~~[~Ci~OC~ PJ, FU"c•;.'.'." lE~IXO ·~·~llEIU DE 

MOCHOAM • !N,AA•i~T~_tJ-ftoo '1~1~0 Oo CN,.IOAO! 
HOU UNJOOOH Cf >'nCt•l('',TO Ollt' OUEH~OlVCM ACCB 
CE U<IU[NCIO ~OCIAC QOoJU!<~N:ICI ~Tl''l~"" C NIVH 
OC AllN~IMCNf~ 0<~ AC"<l(O ,_,N.~t-:I~IC'o~• 
AC"""·"-"· >""'c1AQ E C>I'O"o;o cnH"U (WICI 
CON>10Uin CC"TA01 SCCIA!> IUIHCI •OO 

CAT.EC:)N. 

cu !,000.00 

~·-•u.~oo 

~1. 1U,!00 

.... _ 
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·~l'flOGrV.MA DE Tnll.EIALHO 
23000 - MINISTERIO DA 1'!\f.VJOENCJA E ASSISTtNC!A SOCIAL - FUNDOS 
23901 - FUNilO DE rREVIUENCIA E ASS!STê.NCIA SOCIAL 

COOIGO ESPECIFlCI'\ÇÃO PROJETO$ AT!V!DAOES 

"901,1UUU•.oM 

}~J(Il, IIU00~3.0I:il 

UJOI,IIUU~~.o~ 

UIVIC>~!5 ~~c~nco 1M FU~D~ÇlQ !,EC!lO PAUlllJRA Ot 

~:-~~~~~;o: v~~·~~~~:~~~~-~~nu~ 
:mg;r~nrFHo"" VIN~· 
"!PU~O>I >1,600.000 

,I~VIO<;NCIA l'ICIA~ ~~IUl 

•nO.n!TO~ A CIJlCO C0 !N~TJTVTD NACIONAl OA •RUIOf;NCI .. 
~oc taL 

..... l~ORAQ A tNFAa•[STilUTURA ·!~te& OA (~T!OAO~. 
OU.!EI!Y>NDo OIIM!lA" O•MIUI. IX ATII<lõiiOCNTO CAS 
A<;CU •INAliSTfi:'>J, , 
IM'lANUR UNIOAOI<l 01! UINCl"(NTD (<»1101 •&O 

A•OIO 'INANO:!IRO h tNTIOAOE~ Do l!JT[ ..... NACIONAL Of 
·A~v:oqN<;IA H AUUT[N<;IA MlCIAL 

A'SECURAR CC .... lE""NlAÇÕO,'OE II(CUIUCS FI~~>I<;~IROS 
AS [~TIOOCU 00 SI$T~""' ~dlO~~l, O[ •REV!Ci~CIA I 
AUJ,.YUN<;.IA !QCIM .. 

A'E~IOOCU A CARGO 00 !NSl!t!JTO NOC!ONA. CA ~RIVIC~N<;IA 
SOCIA. _ 

CO<'ICED(A [ r.u,NUR OS D~NE'ICICS, Ol,rmu •RUU• 
COC~ ,., OINHI!Sto. Rli,.,l.fUCAO PRO>IHIONoL, UU• 
VIS ()O CUIMVC.VIO<NTO 00 P11Q<õJIA"'"'S OE PRH10ENCIA 
SCCIO_LU_OAANQ l O'URA., , 
.lN V I CIOS P11iVlOENCIAR lOS (MI~! • I I ,0<10 

'NATUnE7.A DA Dt'SPESA 
23000 ~ MINISl'ERlO DA. PnEVtDENCIA E ASRISTENCIA SOCIAL - FUNDOS 
23901 ~ I'UNOO 01: PREVlDENCIA E ASSISTI:I'JCIA SOCIAL 

CODlGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 

s.o.o.o 
a.~.o.o 

s.~. I.~ 

3,2,1 ·':~ 

~.a.o.o 

... ,,o.o 
-t.a.,.o 
•·'·'·'a• 

cuonu coR~ENTU 
TRAftsrE•rNCIAO [QQA(NTU 

TA ... S<tR<"r.IU INTno~QVO'I>NMII!NTAIS 
TAA~S<[JIC"C lU CO~AAC lONA IS 
OUSOOL ( C"CA!ICCS SQCIA" 
ounos t>li. ... [SU C""A(HTU 

ou~n"• "' caP ,,...., 
TA..,.SFfiiENCIAS ~~[~O I TAl, 

TAUIS•E~II<ClA$ JNnA~C>~AN-~UIS 
•ln!CZOS PUA llU~nAS Ct ~APIUC 
OU~I.IO• ~-~· ZN•UTIMiihTC~ 

;~m_~~ E ••c: ~~~~~~~;•s•s 
---;;~ -,M,7ô·~ 

u.Goe.Too 
D&7.AOA,D00 

D7~.1C~,,GO 
~7~,10~.0GO 

::.~g, 100 
:o.:g• •oo 

CU, 1.01 

CAT.E.( 

OI!MONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGOn!AS ECONOMICAS 
'23000 ~ MINISTERIO DA PREVIDE:NCIA E ASSISTEf>JCIA SOCIAL - FUNDOS 
23901 - FUNDO DE PREVlDI!NCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 

RECEITA 

ESPECIFICAÇÃO 

•r~!ITU CD~~I>ITU 

AECIITA cr co"'""uzçOn 
lltC[IU UTIII>C"U" 
TU~SOEUNCIU coqAINTU 
OUTU& ~!CE llAJ Q;~UNTU 

To T A • 

:IIJP(UYU lXI OIIÇA ... NTO CO<IAlNTI 

nrcuras DI CA~IT•~ 

MltNAÇlc Di JE~· 

PARCIAL 

no.n•.~oc 
~a.1u.ooo 
e ... u.~oo 

!O.:oo.ooo 

DESPESA 

TOTAl ESPECIFICAÇÃO 

70~ .11 l < , ~00 DU~UA$ .CC<lOtNTU 

TII ... VilltNCIA' COIIIIiNTIS 

32,Dl I, 100 

~~D.D>lO OU~UAl '01 CAPITAL 

UO,CCO TIUN .. ~O!NC!U 0( C.OPITA• 

PARCIAL TOTAL 

t:S. 1,000 
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RECEITA 
23000 - MINISTERIO DA PJ)l:VIDENC_IA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUND.OS 
23902 - FUNDO OE LIQUIDEZ DA PREVIOENC!A SOClt..L 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO 

ICCXI,C~,OC 

!7CXI,CC,OC 
1710,0~.00 

"" .oo.oo '""o' .o~ 
"",\li. O~ 

TII.NSFE~ENeJ~S ÇOQAINIU 
YAAN>•EAtNel .. )NIAAO::OOEii~ ...... ~i~ll 

I~AN,.IA[~CIU OA UNI~ • 
IIUNSF~AENÇIAS 0<C AEC'-"';>cS 00 TU_QUI<O NAC(ONA. 
T .... N>H~ENC\0 CE AtCUASO._o:!, CQI~ CE OittVIOEN~i•" 

,.~oo.coc 

•.• oo.ooc 
2.soo.ooo 

FONTE 

~-•oo.ooo 
,,,cc.oocr 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO f'ROJETOS AT!VIDADES 

NATUREZA DA DESr_ES_A 
230'00 - MINISTERIQ DA PREVIOENCIA E ASS!STENCIA SOCIAL - FUNDOS 
23902 - FUNDO OE LIQUIDEZ DA PREVlDI!NCIA SOCIAl. 

COOIG_O ESPECIFICAÇÃO oq;OOfi!RAM)::NTO ELEMENTO 

3.2.0,0 
~.l. I ,O 
~.,,I .• 

o> 

OE:L<ot•~· CMAtNTU 

TR•~<s•t<tlNCIAS COAA[NTU 
T•AN .. tQENCIAS INTIU~OI'EANAr.<CNTAI> 

to-lii'A10u!;Ou • •u~oas 
OUTRA$ 0UOUJ.S COAAtNn~ 

2.,oo.ooo 
z.,ao.oao 

CAT.ECO 

eH 1 o.o,c-v 

TOTAL 

LOQO.•OO 

, '~00 ,('00 

cn, 1 ooo.oo 

Ct,T,EÇ_oN. 

eu. 

•. ,~0.000 

?,,oo.ooa 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E ÇIESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
23000 - MIN!STERIO _DA f'REVIDENC!A E: _ASS!STEl\f_CIA stlCIAt. - I'UNDÇ!S 
23902 - FUNDO OE LIQUlO_EZ, QA_ PREVIDI!NC!A SOCIAl. 

RECEITA tJESPESA 

ESPECIFICAÇÃO PAF\C.lAL TOTAL ESPECIFJ.CAçj:.O _ •• .f.'~RÇIAL 

z.~oo.ooo 

z,~o.oao 
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PARECER N' 25, .. DE 1987-CN 

~a COmissão Mista de. Orcamen_t:.o solore o Proj~ 

to de Lei :'Q l, d~ 1987 (CNf; quO "estima · a 
Reeei ta e fixa a Das pesa da União para o ex e!: 

.cicio financeiro d4 1988", Pode:t:' Executivo -

Subane:xo 37dO'o - Ministiiirio da Reforma e do 

Desenvolviment4. Agrá:t:'io e Entidadea Superv!. 

sionadas. 

Relato:!:': Deputado AN'I:ON:!:O FERREIRA 

RELA'l'ORIO 

Nos termos do disposto nos artigos 65 e 66 da 

Constituição Federal, o Senhor Pre11itlente da RepÜblica, através da 

Mensagem nQ 151, de 1987 (CN), encaminha ao Congresso Nacional o t>r2 
jeto de Lai n9 1, de 1987 {CN), que estima a Receita e fi:xa a Despesa 

da União para o exerclcio financeiro de 1988. 

t>or desiqnação do Senhor Presidente da Comi~ 

são Mista de Orçamento, CIJJ:Ipre-nos relatar o Subanexo J71l1)"0, consti
tuldo do Ministêrio da Reforma e do Desenvolvimento Agrário e Entid!_ 

des Supervisionadas. 

No t>rimeh:o Plano Nacional tlll: Desenvolvimen

to, a Reforma Ag'rária constava corno o Subitem 3.4 do item 3- Estratf 

~ica e Instruntentos de Açiio, do capitulo I - Agricultura, da Parte 
III, Desenvolvimento Econêmico. O objetivo central deolaJ:ado era ~a~ 

mentar o emprego, a J:enda a melhorai:" sua dis.tJ:ibuiç.!io atuando sobre a 

estrutura fundiária do Pais, sem desorganizar os seguimentõs produt.i 

vos". 

A principal ml.lta do !'!ano N.:tcional de Reforma 

Agrâri3 seria o assentamento ele 1,4 milhão de trabalhaclores rurais, 

nlllll periodo de quatro anos, "respeitadas as particularidades 
naia expx-essas no= Planos Regionais de Reforma Agrária, d~ acordo com 

os critérios do E~ tatuto da '!'erraM. 

'I'ambõm o I PND da Nova RepúbHoa cOnsta que 

1!1 Reforma Agrária tleverá realizar-se em zonas Mque requeiram reduz,!. 

tios investimento:; do infra-estrutuJ:a, aproveitando-se, sempre que poE_ 

sivel, ace:t:'VO já instalado de bens pÜlolicos". 

No Plano de Meta !I, 1986/1989, dentre as pri!!_ 

cipaia metas sociais, temos o assen,tlll!lentc. de 1,4 milhão c:le. f~llias 

po.t" conta do t>lano Nacional de Reform"- Agrãria q!Je, "C9n_tribuindo para 

a expansão da _ofe:t:'l:.a agrlcola, objetiva alterar fundamentalmente as 

condições de vida e trabalho de parcelas significativa!l _ _,a popul~ 

ção". 

Na transparCncia do orçamento do .Ministério 

tla Reforma e do D( senvolvinlento Agrário e Entidades SuperViSlbriadas ~ 

ta-se a preocupação do governo em da; operacionaliõade ao Plano Naei2 

na1 de Reform011 Agr.iria. Entretanto, os anos vão se passando, desde o 

inicio de sua implantação, e na pr.!itica, a reforma a9rária tem iC.o 

pouco·-além de timidas distribUição da terras e quase sempre SG!llt o .n!:_ 

cessário .apoio tãcnico-financeiro. 

No Orça:nento er.1 e:xame, coube ao l~in:l,.stério da 

Reforma e do Desenvolvimento Agrário e Entidades Supervisionadas, 
no demonatrativo da despesa por ôrgãos Cz$ 30.736. 200.000,01T,- ·· sériCío 

CZ$ 24.327.100.000,00 do recursos do '!'escuro e Cz$ 6.40\l.lOO.OOO,OO 

ori9inários do outras Fontes. 

J-á o o;lemonstrativo da despesa por pr09"r'arna., 

dentro do Ministé;,;:io, tem a seguinte espo::~cificaçAo! 

01. Administraçiio •.••..••.•..• Cz$ 

02. Administração Fin.!lnc<illira .• ·Cz$ 

434.500.000,00 

2oz-~_QQQ.oo-o,oo 

03. t>lanejamento Governament-al Cz$ _l_49"~o-oo.o-oo-,oo 

04. Org"anizaciio Agrária .•••••• Cz$ 29. 705.90"0 .o-crer ,o o 
05. Serviços de Informações ... Cz$ 

06. Babitação ••.•.•.......•. •-• Cz$ 

07. Progr-ama de Formação do P~ 

trinlõnio do Servidor Públi 
, ........ -Cz$ 

9.300._00Q_,OO 

82.6_00.000,00 

152.900.000,00 

Do total destinado ao Ministério o;la Refo:t:JA<l 

e do Desenvolvimento· ,1\.g'J:ário, coube aos projetes Cz$ 17. 599.500.0.00,00 

e Cz$ 6./27.600.000,00 2i.s atividades. 

Nos quadros, a seg'Uil", encontram_-se ~emonstr~ 

_ t~v?s da despesa por Unidades Orçamentárias, ppr Função, Pro<Jrama 

Suloprograma. 

PWitiNSTAATIVO 04 DlS,ESA POJI UNltt.t.DU OIIÇAMlNTAIIIol$ 
.17000 - MINISTlniO 0-" ll!fOnMA E PO DESENVIlLVIMENTO 4(:1'1.1.1110 

,IIOJiiTO$ ATIVIDIItliS 

,_,,. ........... . ............................. 

CODIGO ES~CIFJCAÇlD l'ROJnC!S ATMP4D~ 

-::::rrw.J.~"" .......... --.................. 000< ... .... -·- ··:~;:""...:.':.:'~~ ... ....... 
'·"'·'" 

u:u: :.::~~~::=·· 
--.-:.:r.".,."'..t"':=:~. - ....... _ ... ··-_ .. ,_"'"'"''"'_,.,, .... __ _ 

""'"'"'><>' >-><'" _.. -·- """co ····-

TOTAl. 

TOTAl. 

····-···--·-.. .. -···-.... -, .. __ . .. __ 

:ns~5 ··-··-
::::: 

·o INCRA - InStituto Nacional <ie Colonizaç.io 

e Reforma Agrária, é o órqão executor da reforma agrâria no ãmbito do 

"Ministério d11- Reforma e do Desenvolvimento Agririo. 

Os quadros que seguem <iemonstram o seu proqr~ 

ma de trabalho_ e a natureZa de suas despesas por efoililento e ca-teg-oria 

econõmica. Convén!. ress11-ltar que além dos recursos constantes quadros 

~nterior e seguintes, existem verbas destinadas ao MIRAD, sob supe!: 

visão a.o Ministé~:i-o da Fazenda e da Secretaria de Planejamento da Pr!: 

s.idência da República. 

_ _ _ ~IIDGAAMA D~ Tfl.UALHO 
371100- MII<USTEIIIO DA REFORMA E DO OESENVOLI/IM:t:NTO AGJV.IIIO 
372.00- ltmD4D~S &UI'tRVISIONADAS 

COOIGO 

~·.!:1=:::,~-r:.:..:. .. .;.::::;: ....,_ .. 
-"""''"""''' ._., ........... . 

~·~.:,<t:.:..t-::::::::-·- ... 

--=:.:~.:..:.:•;:,:-c·- DI 

".::::r.:J,.':":" .. :..:.~::"'"-· 

'"""'""""'-"'"'"''"'"""'"""""'""'""'""' _._..,. """ ...... ,_ ""'""" 
··~':.".!Jo"t:" .. :..:-:w:~:: -·-"' 

NATUnEZA 0-" DI!SI'ES4 
3"7000- MINIITfll\0 DA lllfOIIM4 E DO D~UNVDLVIMENTO AGMIIJO 
3"7200 - INTIDADll IUI'IIIVISICNAOAS 

l'RCJETOS ATMCACES TOTAl. 
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"'"" __ , ....... _.., .. 
-OOO><In •---"""'" :::-;::'l;.;::·.:::::m·.,· 
~ ........... . 

ELUIENTO CAT.ECON. 

Do exppsto~ concluimo10 que o Minist.êriO ® R~ 

fo:rma e do Desenvolvimento Agriirio tem o sou dispendio principal 

refo:rma agrária, t'lotadamente !'lO projeto do nassentamcnto de t:r:~alh! 

dores rurais", tendo no INCRA o seu órgão exeçuto;- __ d~ tais m~Q.idaa. 

Observa-se, tambêm que, l!pesar da celeuma ca!! 

sada pela refo:rma agr.iria etil termos politicoa, em termos ro<:lis, sua 

participacão no Orçanu:mto da Uniã.o está ·longe de ser prioritária. 

J;; preciso encarar a reforma agri:da do forma 

lóg-ica, sem pa!õlõionalismo ou posiç6e~:i sc:ctii.rias. :E: _um processo que P2 
de e deve ser executado, ao amparo da lei e no respeitO aos direitos 

humanos, sem C.ecair p;:~.ra um processo violento,- on.Se to.Sa a sociedade 

será penalizada. 

Cada vez mais o tema "Reforma ll.gdirian sai de 

1Jltlll. postur11 racional, ae uma politica econSmica a sOcial, para se fl 

xar numa bandeira politica extl:"emaàa aa con!ronto idc:ológico, entre 
direita e esquerda. Dai ser da maior ilrlportãncia que o Orçamento para 

a reforma agrida seja uma demonstração de que o GOvcr;;no cs.tâ efetiv~ 

mente interessa<lo em processii.-la. e oper_aci:má-la. 

Pela sua fragilidade d<õl quantiQtivos, nas dl 

versas rubrica11, o orçamen~ apresentado coloca a questão de 11'ltensii.o 

efetiva. do governo em bases duvidosas. Não ~:eflete uma firme decisão 

dç: cumprir ali metas ~:eite~:adamente. anunciadas. 

Ao Subanexo em_ ex~e não foram apresentadas 

eme'nda::~. De outra pa~:te a COnstituiçã.o vigente t'lão pel:lllite ao Congl·e!. 

so moclificar a proposta orçamentiiria. SÓ nos resta esperar que a nova 

constitúição devolva ao Legislativo suas prerrogativas de particip! 

çAo efetiva na ela.boração do programa de trabalho C.õ Gover'rtd-qcre é ·r~ 

presentaao pelo Orcamento da !.Tnião. 

Votamos pela aprova.<;ão do Subanexo 37000 - Mlo. 

nistiirio d11. Reforma e do Desenvolvilrlent.o Agr.irio e Entidades Supervl:, 

sionadas, integrante~ do Projeto de Lei n9 1, ae 1967_ '(CN), que "est!. 

ma a. Receita e fixa a Despesa aa União para o exerclcio financeiro C.e 
1966", nos te:rn~os em quo foi proposto; rnanifestanC.o noiiõsO ponto de 

vista d1i! que o proqri!IIIa da re~fo:rma agrii.ria deve sei conãuziclo com 

equilibrio e dentro da legalidade, evitando _conf:t:ont.os e vioH!ncias 

no meio rural, garantinào àqueles que nele labutam segurança. e oport_!:! 

nidaee ae proqresso. __ 

Sala da Comissão Mista de 0l:"<;amento 

em 21 <la outubro de 1967, 

FRANCISCO ROLLE:MBERG 

Nll.BOR JONIOR 

RACUID Sll.LDANIIA DlmZI
1 

RAIMUNDO LIRA 

POMPEU DE SOUZA 

EDISON LOBÃO 

HUGO NAPOLEÃO 

ROBERl'O CAMPOS 

MAURO BORGES 

MEIRA FILHO 

DASO COIMBRA 
J'OÃO CARLOS BACELAR_ 

MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NILSON GIBS_ON 

NYDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

.RUBEN FIGUEIRÓ 

VIRGILDl!.SIO DE SENNA 

SJ:!RGIO BRITO 
SIMÃO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOÃO MACHADO ,ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA/ ~ • 
FURTl\00 LEITE 

JUI,TENIR II'E;RNER 

CESAR Cll.LS NETO 

FELIPE MENDES 

AilHEt-1AR DE BARROS_ FILHO 
FABIO RAUNJJEI'l''l'I 

ROBERTO JEFFERSON 

VIRG!LIO GUIMARÃES 
GIDEL' DAN'l'AS 

GEOVANI BORGES 

ARNALDO PRIE'!'O 

JORGE ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 

CARREL BENEVIDES 

PARECER N' 26. DE 1987-CN 

RELATORIO 

Da Comissão Mista de Ol'<;amento, sobre o Pl:"oj~ 

to d.e Lei nÇ OJ,_, de 87, íCNi, que estima' a R~ 
ceita e fixa a Despesa aa tJniào para o .exerc.f 

cio financeiro de 1988" - Anexo :r;r SubaneXo 

2.400 - Minis.tiirio das Relações Exteriores. 

Relator: Deputado FURTADO LEITE 

o Excelentbsimo_ Senhor PresiC!ente da Repijbl! 

ca observando o dispost_o nos artigos 65 e 66 da Constitui<;ão Feci~ 

ral, envia a apreciação do congresso Nacional, o Projeto de Lei n9 

lr de 1987, atravês da Mensagem n<;> 151/67 {n<;> 286/87 na origem), 

que "estima a Receita e fixa a Despesa 'da União p~~;r;:~. o exercicio fl:, 

nanceiro _de 1988''. 
Do Projeto, por ho~rosa designação do Senbol' 

Presidente da COmissão Mista do Ol:"<;amento~ coube-nos_ relatru: a pa!, 

te inerente ao Subanexo do Poder Executivo - 2.400 - Ministério QllS 

Rela<;õea Extel'iores. 
Visanao ao reol:"denarnento das finanças públi 

cas, menciona o Chefe do Executivo __ na Mensagem, dentre outros a.ssu_!! 

toS, a unificação-orçamentãria para melhol' l'egência e cool:"dena<;ão 

das a~OOa -9-ove::-namentais e miiici:f traiisparêincia nas contas, bem· cOmo 

a implantação de um sistema de acompanhamento fisico-fil'lanceil:"o da 

execução orçamentâl:"ia, ele modo a permit1l:" ao Governo o apel:"fei<;O! 

menta aa sua capacidade gel:"encial. 
Ao subanexo, ora e:n exame, foram alocados: r$._ 

curs·os que :Tornam Cz$ 16.368.554.000,00, que l'epresenta 0,51% do mO!!, 

tante. 

Não obstante esse percmltual seja inferi
or ao do excrci.:-io financeiro anterior {0 ,601>)-, a Receita do Teso,!,!: 
z;o ·;;.presenta significat:l,vo acréscimo. 

Analisando a Proposta Or<;ament!ria do Go

verno, observa-se que .Bceceita Orçament:,ãria da tJnião envolve == 
<la ordem de CZ$ 3.361.268.000.000,00, conatituiaa de Cz$ 3.238.487.000.000,00 

provenientes de _B._ecursos dqo Tesouro e Cz$ 122.801.001".0-00,00,or:lun 

dos de outras Fontes, Enticlades da Adrnicistl:"a<;ão :rne!l:"eta e de I"u~ 
daçÇe_s instituidas pelo Poder P~lico. 

O quadro a segui~:, visualiza o Programa 

-de Trabalho a ser cuffiPiidÕ" pelo Itamarati no exercicio de 1968, se 
gundo ós pl:"incipais Projetas e Atividades: 
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ESPECIFICAÇÃO 

t de Se observar que r do montjl:nte da Qotaciío 

coosiqnada na funaão .,Relacõe11 Exteriores-" nos C!iversos programalil do Or

gão, destaca-Se o ;programa da Pol!tiea Exte~:ior,eom C:t$14._819.816.000,00. 

COmo demo~stll:'a !IUll pall:'ticip~cio roo conjunto 

da despesa global, o Ministério da.ç Relações Ext::fil:rioll:'es r reconhecido CE, 

1110 Õll:'gâo de eficiente e significativa impoll:'t.ância no cenãll:'io d4 politica 

mundial, encall:'ll:'egado de clivul,gail:' nos.ll_OJI..pol!tiea. sócio-eeonômjj::4 eultuil:'al._ 

não onera nessa pll:'oporção o O~ç!IIIIento aa União. 
Fund!IIIIentalmente, respalda-se a proposta O!. 

çatllentãria. do Itamarati em tres elementos a saber: 
1 - a.ssequl:'4r o mais adequado funciomanento 

da rede de Missões Diplomiticazs e RepaJ:tiçCes cOnsulares qull!! sustenta a 

execução da politica ext.e.~:io:t:; 

2 - g;uantir m.iximil efi<::ãeia de de_sempenho 

par.,_ aquela atividade ou projeto que efetivMil!nte dio força. 

aos objetivos da politica externa da Nova. Repiiblica~ 

executiva 

ELEMENTO 

'~ ... 
<6 1>U 

, 000,,,. 
• 006,,,. ..... 

11>6 ... '" • •• l&• ... ·~· 

'"' o•• '''···· na ••• 
U• 1100 
20<,1\CO 

CAT.ECt 

3 - apii:'Ofund4r os set.ores de modell:'llização do 

Itamarati a.., molde a pll:'esell:'var sua feição inovadora e a melhor inserir a 

instituição no granae _esforço de atualizaçâo, a n!vel naci~nal, empr<!!en-

dido pelo Governo Feaeral. 
!- Trita-Se, êm surnó!l, de t"l::azii!r pira um me·smo 

pontO fOcai de converçênc.ia> as linhas da reeonhe<::ida t.tadiçiio diplomiitl:_ 
o'ii, da Cas-a d'é Rio Brbmeo, e os necessârios impulsos externos que ind_! 

cam o sentido de rnodell:'nidade imbuídos pelo Presidente. 

Par4 o exell:'c!cio· de 1988, a politica admini:!! 

trativ4 do Itamarati prevê a continuação_ do exe'rc!dio de ll:'evisão da r~ 
Qe de Mi.çsões Diplomáticas e de Repartições Consulall:'es, objetivando

se pil:'!l=Servar; por um lado, a eorreta' ·' projeção dos _interesses _polit.,;:, 
co:5 cconõmieos e cultu.~:ais brãsilciii:'OS junto a comunidaQe internaci~ 

nal e, por outro, a mais estrita observância dos pil:'inc!pios de firme 

controle sobre os q4stos públiços:. 
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Torna-se~ porê111 tmprescindívcl recnfati:l:ar o 

fato inelutãvel de -;rue a constituição da rede externa não pode ser s~ _ 

crificada, o que implica em afirmar a.inaceitabilidade de sua sujeição_ 
cíclica à escasse~~: C:.e meios ,financeiros, humano~; c mater;!.a..l,jl._ 

Nesse contexto,.abriga-se W!la séria questão 
nos conceitos de rcprescn_tativic3a<le e de operacionnlidade <la rede dll 

Missões Diplomáticas e de Repartições Consulares: por ser pa.is em d,! 

senvolvimcnto com. projeção de interesses especifico praticamente em t,2 

dos os continentes <".! Brasil vê-se na contingCncia de manter· uma red-~ 

com mais Qe 180 repartições no Exterior. As eapecHicidadea: das atr..!:_ 

bu:Lcões própria.s dá Itamarati ressomn, em particul.ir, quando tais co!: 
ceitos são feridos pela indisponibilidade ae meios adequaaos. 

Ao elaborar as solicitaçÕC!s de! recurso111 ore!, 

mentários o Itamar ati teve a preocupação primordial de indica.r, c0111 "' 

mâxima clareza possivel, os objctivos e metas a serem alcançados, CO!! 

servando, no geral, a mesma esc-ala de prioridade em atividades e p:roj,! 
tos que constam ao orçamento em execuc3o em 1987. Nesse contexto, PE. 
rêm, alguns programas que merecem realce no correr das anãlises têcn_! 

eaa são abaixo indicados' promoção externa de comércio, cooperação ex

terna para o desenvolvimento; integração econômica com a Amé:t:"ica Latl:_ 

na, divulgação cultural do Brasil no Exterior, ampliação_ e moderniz~ 

cão da r-ede consular e informatização. 

Para l9SS, o p:ro9rama de promoção comercial 

estipula a ampliação do SPEO {Sistema de Prcc_c:::samento Eletrônico de 

Dados] que abarca praticamente todos os SECONa na América Latina, Am§. 
rica do Nol:'tc e Eul:'opa Ocidental, além da.s 33 agências do Banco do Bl:'~ 

sil no Exterior, em uma qrande ~h~twork", a qual pernite aos empres! 

rios brasileiros, ca<:!astrados coro usu.irios, ter acesso "on line" ráp_! 

do e desimpedido, ãs oportunidades comerciais detectadas pelos referJ: 

do~> setores, o SPED disp'ôe, ademais, também para consulta direta, de 

Ullla série de arquivo3 computadorizado_s, inteiramente voltados pal:'a 

tal:'eea me.ior de facilitar as exportações brasileiras. A etapa estabel~ 

cida pa~a 198S, pl"evê o inadiãvel empl"ego o;los rnicroS-carp.lt:adoreS (que rillll! 
tituirão os atuais terminais "dum"] capa~~:es de agiliza:!:' não sõ o pr_2 

cessamento local de informações, tna!l também o fluxo de comuoic!!_ 

ções com a base eentrnl de dados, localizada em'"~ifvli. lPlk (UPC - un,! 

dade concentrador.!! principal). 

O funcionamento da Ag-ência B:ras.iliera ile 

Coopera-ção (ABC)",- cujas tarefas de cooperação têcnica p_a':a_'? desenvo_! 

vimento até maio/87 eram feitas pela SUBIN/SEPLA!-1, viabili~~:ará aprc

fundnr o eixo da cooperação SUL-SUL que, além, de importante deadob:r! 

menta· de natureza politica, permitirá a transferência ae técnicas e 

de tecnologia brasileirll. pa:ra paises que por ela se int~resem. Cons

titui assim, simultaneamente, um ponder.ivel instrumento de uma poli

tica externa moderna, bem eo;no um veiCulo de divulgação no nfvel de 

eapacitaç.!io e de maturidade da ind.ústria nacional de bens e serviços. 

Seria de bom alvitre, para o l!'!xercicio de 

l98S, cen~ra:r-se o Itamarati. na tarefa de encontrar os veicules e as 

formas .adequsaa.s para a :revitalização dl! imagem brasileira. Faz-me mi!_ 

te:r ampliar a disseminação <la nossa imagem nos meios culturais, arti~ 

cos, e, em especial, de imprensa. A larga experiência acumulada pelo 

:rtamarati na élifusão da cultura brasileira, constitui um instrumen.t.o 

de extrema utilidade na execução da pOlitica ex._terna. Atualmente ei!isa 

atividade está defasada substancialmente pela indisponibilidade ae 

meios. 
Há que atender tal!lbêra, para ·a manutenção 

dos Centros de Estudos Brasileiro.s {CEBs), que são verdadeil:'Ol'! pelos 

de disseminação da cultura e J.tngua brasi_le;ir_a, , pem .:;orno ___ elell!en_tos 

essenciais pa:t:"a a &firmação p~sitiv& do Pais junto aos povo-s do QQnt_± 

nente. 
Destarte, aquilatar-se a importãncia dos 

Centros, dos lei torados e das próprias Missões Diplomãticas e Reparti 

cões Consulares quando se tem em conta o fato de que o Brasil é 
pais muito voltado para si mesmo, em decorrência natural de suas pro

porções contincntai:~~, que pouco se comunica al.ém dos tradici?;nais ve.f 

eulos, seria medida inadiável. 

O Ministêrio das Relaç.Ses Exteriores, fi

nalmente, desenvolve - e tenciona con_tinuar desenvolvendo ao longp dos 

prõxirnos anos - um esfol:ço concentrado de r.eviaão de. postos conaula-
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re.s no Exterior. Alêm <lisso, a porosidade das fronteiras terrestres 

do Bras!~ c_onstitui um foco de preocupação constante das autoridades 

b:ras!:leiras e, no elenco-de 11\"E!didas preventivas necessãrias, a abertu 

ra de :repartições de carreira representa elemento de importância e111: 
tratégi.ca, 

Outrossim, para l9SS, estão p:t:'evistos qu.!_ 
tro novos Consula<los, para os quais cabe canalizar o volume suficieo

te de rac_ursos que permita seu funcionamento, sob pena de se verem a~ 

vades os problemas de contrabando, tr.áfico de droga e da entrada n .. : 
gal de alien!gcn~s. 

Apesar de to_d.a essa gama de estratégia politica 

e da imensa ne=ssidade financeirD., o Ministério dás Relações Extcricres 

é o único que ni.o gera :recursos p~ôprios; dependendo única. e exelusiv! 

mente do Tesouro Nacional, o que, deve-se eonsiaera:r, ê de inteira .:e,! 

ponsabilidade do Governo F:_deral __ para_ '!u_e_ nossas :relações com 

paises não sofram solução de continuidade. 

outros 

ser"l'a óbvio que o Governo Fec:le:ral, em sua tran_! 

parênciá orçamentã:ria que abrange todos os setores pertinentes com cla

-reza, estudasse com acuidade a possibilidade de o Itama:rati conduzir e 

contl:olar to_dos os sistemas econômic?-~netãl:'iosno Exterior, num sent_! 

Cio pleno, com o ob;,etivo de centralizar as diretrizes OJ:>e:t."acionais de 

intere-sse federal nos diversos empreendimentos cotnerciais c politicOs. 

Somente assim, nesse momento dielcil de transl:_ 

ção politico-orçamentiiria em que se pl."OCU:t:'a estabili~~:ar a divida inte=: 
na, e a exte~:na, poderiamos transpor esse elevado percentual da conte!!, 

ç!o das- Qespe~{l_s públicas ao Brasil. 

Melhor seria utilizado o Itamarati se, além de 

tratar da politica externa brasileira - quGt já o faz com galhardia - o 

fizesse também no toc_snte ãs nossas r_elaçÕes c0111ereiais~ Ratificaria um 
aproveitamento :racional das estruturas já existentes o que, c12rtaraente, 

traria grande economia para a Nacâo.,consoante a redução de despesas :::cm 

deslocamentos e utilização efetiva da Programação Externa __ do _Comércio do 

Ministério das Relações Exteriores, de seu Sistema de Processamento Ele

trõnico_ de oaaos (SPEOl, da Agência Brasileira de Co'?per-ação _(ABC), das 

M.i.ssões o.ipl~ãüC.ils; b-em- c6ril0 d<Hi Repartições Consulares· 

Deve-se observar, novamente, como no ano ant:.~ 

rior, .que a proposta não espelha as rt:i"ais necessidades do órgão em aná

lise e que este poderá, e deve rã, recorrer aos c:rêdi tos qué o art. 59, 

·1tem 3, .Sa Lei de Meios, perm.it_e. 

Ante o expo!>t:.o, e levando-se em conside:aç.iio qt.IO 

·0 congresso-Nacional ainda não poSSu:i~poderes·eonstitucionais para ape,E_ 

:feiçoa.r a Lei Orçamentãria, somos de opinião que deve ser aprova<lo o P2."9: 

jeto d~ Lei n9 01 de 1987 (CN], na forma p:t:"oposta, jã que não há emenda!:} 

na parte referente ao Ministerio das Relações Exteriores. 

FRANCISCO ROLLEMBERG 
JO!o CAL.'!ON 

NABOR JtlNIOR 

Sala da ComiSsão Mista de Orçamento 

em 21 , de outubro de i987. 

JOFRAN FREJAT 

RACHID SALôilNilA PERU P.r~w,_~._,r,; 

POMPEU D,E SOUZA 

JOÃO MACHADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

_:fURTADO LEITE, RH.o>!'O/t 

_ ÃRTENIR WERNER 
UUGO NAPOLEli:o 

ROBERXO CAMPOS 

_MEIRA FILHO 

DJ\SO COIMBRA 

JOÃO CARLOS BACELAR 

MÂRIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NYDER BARBOSA 

--RUBEN FIGUEIRó 

VIRGILOÁSIO OE SENl{A 

SERGIO BRITO 

SIMÃO SESSIM 

l"ELJ;PE MENDES 

ACHEMAR QE BARROS FILHO 

FERES NADER 
FJ\B:ro RAUNHEITTI __ 

ROBER'l'O_ JEFFERSON

JOSE: LUIZ DE Sll. 

VIRGlLIO GUIM;!.RÃES 

GIDEL DANTAS 

GEOVANI BORGES 

ARNALDO PR.IEro 

JORG~ lÜUiliGE 

JOAQUIM BEV!LACQUA 

tARP.EL f!ENEVIDF.S 



Outubro de 1987 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D -Suplemento} Quarta-feira 28 77 

PARECER N' 27, DE 1987 -CN 
QA COMISSJI.O MISTA DE ORÇAMD."TT, .sobl:'e o Pl:Oj!. 
to de Lc_J. n'i' Ol, õe ~987 (CN), que "estima a 

l:'eceita e fixa a õespes.a da _União pt~ra o exe!: 

cicio financeiro de 19613" - Ministél:'io da Sa,i 

de·. 

RELATOR: scnadol:' Fl\1\NCISCO ROLLEMBERG 

A Presidência da República enc,aminhou à apr~ 

eiação do Congresso Nacional, com. a Mensagem n'i' 286, <l.e 1987-rn .:: e 
ef1l conformidade com._ o disposto nos artigos 65 e 66 __ da Cotu:;_t_i_tqiçao !;~ 

deral, o ProjGto _de Lei' da Ol:çamentc _que estima a l:'17ceita e fixa 

despesa êla União paJ;a o exerc.ício financei.l:'O de 1988. 

Bonra-n~ a indicayão, na fo":cna );"E!gimental 

ao Senhor Presiaente at~ comissão msta d_e Orçamento .E~ra relatar SuE_ 

anexo Oetll~nstrativo da Despesa por Onidaclc:sOI:'Çament_iiriaa 25000 - ~ 
nistél:'i.o da Saúda., caben,do-nos Cmitir pal:'eç:er sobre o seu Prcgl:'ama de 

Trabalho para o eXG:t:'cicio __ de 1988. 

A aniilise ~e um. progl:'ama de saú.;!e deve . in!_ 

cial:'-se pela indagação (los fatores que a condici_onain - poJ,.ít.icç.s, ec2_ 

nômicoa, culturais e sociais, bem. como a ixtsex:çiio, na polf_tica de sa~ 
de; de novos espaços sociais comç._oac da educ,!l.ção, m_i:!j,Q_ ~-~I)J;~ __ __~g~ 
vidência, emprego, habitação, ali~:~entaçio e nutr:tçíib·, lazer e espO! 

te. saúde é a result.,nto da ação articulada desses setores e o eixo 
integrador dos s03tores sociaie com. as politica.~: Cilconômicas. -s~ú~.n~Q 

pode ser reduzi(la ao conjunto (!e interv7'n'ções da natureza médica e 

paramédica, preventivas, curativas a r~abilitadoras1 mais do que i!_ 

so, expressa a qualidade de vid" da população, no tempo e..._no espaço. 

E" é nossc sentido·que se !:.o:t"na marcante o 

descompasso entre o quad:t"o aanitlirio a o nivel de crescimel")to ecs?: 
nômico atingido pelo Para. As condiÇÕes de saúcJ.e da população br~ 

sileira continuam· insatis:(atõri!IS. _Po:t;. outro lado_.._ a{ estão rn!_ 

lhões de chagásicos, esquistossoméitic_os, tube:~::cu1osos, hansenianos 

e po;J:"tadol:'es.d~ doenças evitáveis por "imunização. A malfu::i_a __ pl:'at!_ 

carncntc jíi se expandiu a todo o territõrio_brasileiJ::O· A_febre am_2: 

rela urbann vem (lc retorno, muito emborn Õ Aedcs ~ tive:.se s.!_ 

(lo erradicad~ no principio do século. E isto, sem íalru: ilos m_! 
lhÕes ·de desnutridos que também ai estão, na- fome aguda e·- crónica 

que assoln algumas áreas - assim chamadn baixa renda.~ Mortalidade 

infantil elevada, esperança de vid.a reduz,i.Cia, acidentes de tral::>_!! 

lho como um dos mais sêrios problemas de saúdO, uma enorme dist~ 

cia, em. higidez, entre o Nordeste e o Sul. Este o quaaro do aubd2 

senvolvirnento. Mas, por outro lado, supel:'pÔem-se perfis nosolÕifiOOS 

onde se destacam a incidência do câncer, toxocomanias, diStúrbios 

m,entais, problemas de9enerativosdoeox:.açã_O, obesidade etc, manife! 

tações caracteristicas _de sociedades aesenvolvidas, mas nem por 

isso aceitáveis. 

No c;ru.,a.ro da prestação -de serviços de sa.Q. 

dcl=, observa-se que estes se estratificaram <:le fOJ:I1lll discricionária 

qllmlto 110 <!!irei to de acesso aos mesmos, quiando-se antes pela pre~ 

são dt~ ofel:'ta que em atenção ao perfil de necessidad.es. Sua' orqan! 

zação reflete uma multiplicidade de s~rviçoa. oridc as. resporisabil! 

dades e atribui.ç_Ões são diluidas, impedindo a populãção de exercer 

o controle social que lhe compete. 

A carência aguda de medicamentos e insumos 

reflete a olipolização de empresas internacionais o exige umt~ r~ 

flexão p:t:'ofunda. 

os recursos ao setor são re.conhecidamente 

insuficientes - escassos __ e de:~~igualmente 'distribu!dos. 

o financ1ru:tento setorial e m.ínirno e pulv~-

ri~:ado, nesSe território já por si cOntinental, entre tantos ~! 

9~~· p~~lgl:'antas, projetoS:_! _ hece~sidadeis ..• 

Não são -o:Utú$- ãs r.liiões da_. ilecessidade 

maior e premente Çe se ot.ilt_tizar toda ação em prol da :!>Õ:ude e· de fg 
zer render ao rn1i.xinio todo e q'tÍ{!l_g_uei .recurso financeiro -que- ihe S! 
ja destinado. Seu estudo "deve, portanto, centrar-se no marco_ econ§ 

mico-social do Pais e iniciar-se1;" a partir da J?ol.ítica de GovernO. 

!: sob esta or.ientação que segue a anâ"f! 
se do Subanexo 25000 - Jilili.istêrio-da Sãúde, -oonfcrme nos foi sol!._ 

citado. 

A Proposta Orçamentária em seu conjunto se 

fundam.enta nos objetivos e metas do Programa de Aç.io Governamental 

-parã 1988-, respeitadõi Os nfveis -ae dêtlcit, investiffientO e po'Upa2, 
ça preconizados no Plano de Controle Macroeconômico, apresmttando 

os seguintes aspectos cal:'acterizadore$: 

- completa a unificaçãO orçamentária,· em· continuidade ao 

processo de reordenamento das finanç!I.S pública.s1 

- apresenta, pela prim!!ira vez, a programação dos Fundos 

da Administração Federal e o Orçamento das Operações 

Oficiais de erêdito, medida que permitirá ao Banco ce!!_ 

tra1 melhor exercer sua função de Aut..oriCiade 

rill.1 
Monet! 

aloca em conta única os aportes às contrapartidas n.!! 

clonais dos p"rojetos financiados Por agências govern~ 

mentais, de caráter internaciol"lal; e 

- implementa um sistema de aCOlliPanhamento fisico-.t;inanee,i 

ro da ex-ecução do orÇ'ãmento-, para o aperfeiçoamellto ck 

capacidade gerencia1 do Governo. 

e impo:~::tante d.estitcer essas medidas, l<lesmo 

em análises parciais, uma vez que elas se refletem :beneficamente SS!_ 

bre .cada set.or, ná. busca de· melhor efici.êlici~~t e maior eficS.c.ia. 

Ademais, e p~e~iso ter presente os parâm~ 
troa utilizados na fase e1aborativa da Proposta: 

- taxa de inflação de ISO% ("dez/dez); 

- crescimento de 15,0% ao PrOdUto Interno Bruto;· 

- saldo JJ.a Balança COmercial deUS$ 10,0 bilhÕes; 

--déficit (no conceito operacional de necessidade de. f!_ 

n.anciarnento liquido} de 2,0% do PIB, c0111o prevê o· Pl~ 

no de Controle Macroecon8miCo. 

A progl:'amação orçament~ria dá ênfase, co!! 

forme compromisso do GO:vcrno com as pr'i_ol:'idades sociais, ii. allme:!l 

tação e saúde,_ d_estinando-J.hes Cz$ 101.,_6 bilhões, ou· 34,99\ do t2 

tal destinado à área social, corno segue: 

ALIMENTAÇXCI 
Cz$ bilhÕes 

51,2 

Alimentação Eseclar 

Leite para Crianças carentes 

Outros 

SAODE. 

23,2 

19,2 

s_,a-
50,4 

• Controle de Doenças T:l:ansinissl:veisil,O 

• Produto• l'rofiláticos e Terapê!:! 

ticos 11-,.7 

• ,Infra-Estrutura do Servi-ço 

Saúde 

• O;utro.s 
'·' 
'·' 
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Desse valor, cabe:t:ão ao ·Ministcli:t:io da Saf! 

de Cz$ 75,77 bilhÕes em recursos do Teso=o, o que :t:epresenta 2,34~ 

do total destes :t:ocul;'sos~ e mUs Cz$ 5,53 bilhÕes em :t:ecursos de 

outras fontes, pel"fazendo Cz$ 81,30 bilhões, ou 2,42% do total 

· orçSmentãrio. Tecnicamente; sei'ia de.sêjiivel um pereentual supe:t:ior 

a este; entretanto, é p:t:eciso J:"eco:t::dal:' todaS as medidas racional!. 
zadoras adotadas pelo Governo, em carãter geral, ·e enllJ)Ierada.s Mt~ 

riomente, as quais permitirlio supt:"ir éom efici?ncia e eficiicia 

ainQa que parci.,.lmente, .n. escassez de recursos dO; Pais. 

Por outro lAdo, dadas as particularidades 

organizacionai:l' da Administraçio· PÚbli~, não sô o MiniStério da 

Saúde se ocl.lpa da Funyão Saúde; e, pa~l!" esta, o orçamento previsto 
atinge Cz$ 1;!0,04 bilhÕes, 0\1 SC'!ja, 3 1 6~ do total, dos quais esse 

Ministério operará o.penas 63,l'l, 

Mestr.o os recursos do Programa 75-Saúde 

no montante de Cz$ 104,17 hilhÕe:s, são distribuidos entre diversos 

órgio:s, cabendo ao Mirtist.ij_J;.l._o_ da s.aúde 73,1'11 dos mesmos. 

~ o caso de se analiso.r se_ a questão de 

fundo;. não seria o.ntes organizllci.onal que orçanentária: 

Em vist.,_ do exposto, antecipa-se com clar~ 

:;:a as dificuldlldes que atingirão o Ministério em. C"-usa po.ra · bem 
cumprir seus objetivos, o que deverá ser' suprido com a maior :t:'aCi.Q 

nlllizayão dos g.,_atos públicos e o desenvolvimento de teon.o1ogills 

de baixo C\lsto e ampla cobertura _como, aliEis~ vem sep_Çio a -tônica ® 

planejamento de aaúae do órgão. 

Em termos abso.lutos, o orçamento do 

tério da saúde aumento\\ de C:;o::f 13,80 b~lhões. para. Cz$ 75,77 

Mini_! 

b! 
lhÕes, o CJUGI significa. um aumento relAtivo ae ce:t:ca. de 78%,. cons! 

de:t:'ado o n:l:vel .:!e inflação. EntretMtc-~ em tel:'I!IQs do politica Ol"Ç~ 
mentiiria houve 'Um decréscir.~o relativo suPerior a 5% em relação 

1987, uma. vez que neste exerctcio os recul"sos do_ Tesouro para llqU!, 

le Ministério significam 2,47'1i do total, e a previsão para 1988 

é de 2,33%. 

Os recurJJos destin.,.dos a despesas de co.p! 

tal aumentam de 1&,4511: do total previst"o Para o órgão em 1987 a 

22,83'11, a custo. de Transferências da Cnpital~ enquan-to os das De!_ 

pesas Correntes caem de 83,54\ em 1987 a 77 ,16,, principalmente ao 

ni.:..el das Tiansferências ""Correntes Ihi:rl!lg"OvernameDtais, e apesar 

de amnentllrern os Encargo= da Divida Externa! 

NATUREZA DA DESPESA 12.-ª2 1988 

DESPESAS CORRENTES 83,54% 77,16'1; 

, [k!sp3so.s de Custeio 32,3l'l 37,65% 

• Transferências correntes - 51,23'11-- 39,51'1; 

:.. TransfEiz:ênci-a:o int.ragoveman-entais 46,35'1; 36,83% 

- Tr.9nsferências inte:rg'O\":ltnarrer:ttais 4,58% 2, OS\ 

- TrmJSferências a. insti~ prlvad.asó,02% 0,07% 

--Transfe~cias ao exterior -o;o'ot - 0,01% 

- TI:Msferincias a pessoal~; 0,08%. 0,08' 

- Encm:-gO!i éla divida interna 0,05\ 0,04\ 

-~ "& divida extettla 0,11% 0,36'l 

DI!:SPESAS DE CAPITAL 16,45'1; 22,83% 

Investi"mentos 5,_89%' 5,19t 

Tromsferências de Ca.pit.n.l 10,56'1; 17,63% 

NO item das Trlin-sferências_ Intragoyername~ 

tais, destacam-se a redução das Trana!eréncias operacionai~S (31,17\ 

em 1987 a 13,65\ e'm 1988) ~rale1amente ao ·011umento dall COntribLJ! 

ções COrrent'es, as quais, iniciadas e.m 1987 com um percentual de 

0,02'1;, passam,a 13,12'1; em 1988. Seria wniil tendên-cia em fase in!_ 

cia.l? Ou um mec8.IliSJIIO óe ajust"--!lento? Merece um acompanhamento. p~ 

terior. 

O .Mini.s"tétlo da Saúd.e _ _poderã des!;ender 68,35% 

Qe seu orçamento com a Administrayão ·Direta e 31,65% .com as Ent.i~ 

des Supel"visionadas, diatribuiQas no to_tlll, pelos prog-ramas, como 

segue: 

Administração 

Administração Financeira 

Planejamento Governamental 

Serviços de Informações 

Ensino Sl.lperior 

Saúde 

Saneamento 

Assistên~ia e Previdência 

CZ$ bilhões 

O, 70 

1,19. 

o, 78 

0,06 

0,57 

70,66 

2,1.3 

0,25 
Programa de Formação dO Patriltl3nio 

do Servidor PÚblico O,L9 

-_!__ 

0,9"2 

1,57 

1,0"2 

o ,08 

o ,75 
f3,25 

2,81 

0,3; 

0,25 

O Programa ~e Tr'~alho do Minist(irio, 

relação i AC!ministração Direta, ãnfãt.iza Do Prog:t:arna de-Saúde: 

- a transfe-rência de recursos paia o FUNCEME, destinados 

'basicamente i distl"ibuiç~o de Ji.e:dfCamentos à populayão 

de baixa ren®; 

- a implantação e org.,.nização <!los .serviços de saúde 

criando c_ondições para consolidação· das ações inte9i-.!!. 

dll!l de saúde, visando o fi.cil .n.cesso aos serviços 

através da universali.zaçãC! do atendiment_o; . 

- o controle da doença de Cha9as, ·Qa febre amarela, da 

maliria e outras endemias, da esquistossomose, doelfyas 

transmiss:l:veis de efeitos perversos :ii:Obre a saúde. da 

popul011ção e sobre a econOJU~a do_ Pais, mo.s e vi tâveis e 

controlâveis com a tecnologia disponivel;. 

a aquisiç4o de imunobiolôgicos_par.i cont~ole das doe_!! 

ças evitá veis por imuni:z:a.ntes; 

.,_qu.isição e tlistribuição de.medica.mentos plldronizados e 

de uso corrente para atender· os grupos populacionais 

mllill carentes. 

Com relação, às Entidades Sup~isionadas 
a ênfase orçamentária do P:t:'osramo. de. Saúde é colocada: 

- nas-- atividades e pi:ojeto!! .n. Cllrgo da Funaação Serviços 

de Saúda P·ública; 

- nos piojetos do .Ihstituêo·'·Nacional de Alimentaçio . e 

Nutrição; 

- nas atividades a cargo da Fl.lndação das P:iono!:iras Soe.!_ 

ais; 

nas atividadGS ,a ca.rço da. Fun.:!ação dswaldo Cruz, 

Em Saneamento, a ênfase não poderia 

outra senão Abastecimento d'agua, e a constrl.lção é!e fossas ·onde 

se fizer inv.tiivel a inst.,.1ação da rede Qe e.!lgotos. 
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,s6 esta. relação já é Suficiente para Sal.!. 

entar a exigüidao;le .;los recur:sos alocados ao Ministério Qa Saiicle

AQemais, a execução dos Progr!IWis prioritários ':'ai <iepeno;ler fund!_ 

:roental!nente Qa liberoação oportuna dos recursos financeirO$ a par 

de um incrementO, como já foi viSto, na procl,utiv;Ldade dos serviços, 

na eficiência do sete~;~ na eficácia d~:is métoóos' empregaõo:;.' 

Não se po(le C!eixar da registrar aspectos 

de saúo;le cuja tendência de 'agravamEmto.tem-sido con-stante, como 

a AJ:DS, cujos :r:;ecursos p-reVis:t:oS-til.lvez sej·am insuficientes 

<!le:correr do exercício financeiro. 

OS problemas, detectados no Subanexo 25000 

da .Proposta Orçament1iria extrapolam as. ponibilidades dé .solução 

por meio do Orçamento, e a_té mesmo_ os limites de 9estio do Setor 

S"-Ú<i•, situando-sa no ~_ontexto mais !IIIIplo econômico-politico-=oci.!!l 

do P.'lis. Que os .'lflOS viridõuros sejam mai.111 promis.111ores ao seto:r: 

Nio· foi:'am aC:G.itas muitas emen<!u,.l'l. es;ta 

p•ite que iioil <Coube relatar. 

Somos pela aprovaÇ~o da P7<>posta Orço.ment§. 

:ria para o exerci cio ~j._n!l_flceiro de 1988, na part~ r~ferente ao Sul:!, 

anexo "25QOO - MJ.n;!.stério da. Saúde. 

SALA DA COMISSÃ0 _ _!1:l;S_!<\ DE oRÇAMEN'l:'O, cm 21 de outubro H87 • 

FRANCISCO ROLLEMBERG
1 
RGt.A'I'O~-

JOÃO CAL!>!ON 

LEOPOLDO PERES 

NABOR JtltUOR 

RACH!D SALDANHA DERZI 
1 

i><tJ!"'"!"r• 
BAIMUNDO LIRA 

POMPEU DE SOtlZA 

EDISON LOBXO 

HUGO" NAPOLEÃO 

ROBERI'O CAMPOS 

MAURO BORGES 

MEIRA FILHO 

DAS_o--:coiMBRA 

JOÃO CARLOS BACELAR 

MARIO LIMA 

MAiJRO SAMPAIO 

MIIo'I'ON BARBOSA 

NILSON GIBSON 

NYDE:R BARBOSA 

ROBERTO ROI.LEMBERG 

VIRGILDJi.SIO DE SENNA 

JO!O ALVES 

sgRGIO BRITO 

S:!MXO SESSIM 

JOFRAN FREJA'l' 

JOÃO MACBADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERReiRA 

SAULO QUEIROZ 

FURTADO LEI'l'E 

AR'l'ENIR WERNER 

CE~AR. CALS NETO 

FELIPE ~OES 

ADHEMAR DE BARROS FILHO 

FERES NADER 

FJi.!:JIO RAUNilEIT'I'I 

JOS!; LUI Z DE Sll. 
GIOEL -DA."l''I'AS 

GEOVANI BORGES 

ARNALDO PRIE'l'O 

JORGE A!mAGE 

JOAQUIM BEVILACQUA 
CARREL !:JENEVIDES 

PARECER N' 28, DE 1987-CN 
DA COMISS1iO MISTA DE ORÇAMENTO, sobre o PJ:OJ~ 

to de Lei n9 01, du 1987 (a{), que "estilliB. a 

Receita e fixa a Despesa da União para o exe_!: 

cicio financeiro de 1988 - Subanexo do Poder 

Executivo - 2600 - Ministério do Trabalho". 

RELATOR: Senador PO:-u'EU OE SOUSA 

O Excelentissimo Senhor Presidente da Repil.bl!, 

ca, atendendo ã.s Qi:sposições constitucionais, ~viou à apreci.'lç:io do 

Congresso "Nacional o Projeto de Lei n9 01, ae 1987 (CN}, que nestima 

0!1: Receit.'l e fixa a Despesa d.'l Uni~o para o exercicio financeiro de 

1988ft. 

Da MenSO!IÇiem, enc.'lminhado:ra do Projeto, dest.,! 

camas os se9uintes tópicos: 

"Ero. co:nt.i.nUidttde ao processo de reordenamento 

dM f;l.nança.s públicas, determinei que se complet.'lsse a unificação O,!: 

çamcnt1iria, passo indispens1ivel ã compatibilizoação c!as várias fontes 

de financiamento, i mel,hor gerénei_, e coorden.'lção das ações , gove:rn~ 

:mentais e ã. maior transparência do d<:'oumento orç~nt!rio. ~ 

•ASsim, o Oi:çamento da _União apresentará, pe 

la primeira vez, a programação c!os Fundos da Ao;lministraçâo Federal ; 

o Orçamento daB Operações Oficiais de Crédito. No c;~ue se refere ã Prs!: 
-grarn.llçã"O dos Fundos da AdministraçâQ Federal cabe déstacar o Funclo da 
Previdência e Assistência Social, no montante de Cz$ 706,5 bilhÕes e 

o Funo;lo Nacional de Desenvolvimento no valor de Cz$ 130,0 bilhÕes co,;: 

respondendo, respectivamente, a 32,8% e 6,0t da receita do Tesouro,. 

excet_o_ operaçôe:. de crêdito, e 4,0'11 (lo Produto Interno Bruto."--

-~ - - - "Com a incorporação Qo Orçamento das Opera 

- çõ.es Oflcillits de' Crêõ:.l.to passam pa:rã~õ~-OrÇàmêritô·aa thü.ão as--e_ont.,; 

o:fe natUre-ia ·rrscal anteriormente financiadaS- cOm iecursõS- de mit:Ure 

za monetária, mcdi"da que perrni ti rã ao B<>nc6 Cetitral melhor exerce; 
sua função de Auto:ridã.de Monetária.~ 

Adiante eSclarece: 

"Outra medida impot"tante é a implementação 

de um sistema d• acompanhamento f!ai_co-fina:lceir_o <!a execução do 

or,.-amento, que permitit"ã ao Governo o aper!'eiçoa:nento Qe sua r:.'l.pac!_ 
dade gerencial. M 

•o or,.,amento, para o pr5xirno exercfcio, foi 

elaboraQo com be-.se nos seguintes parâmetros: taxa de inflação d• 

60i; crescimento ae Qt ao PIB, salao na Balança comercial. de _tJS$ ••• 
10,0 bilhÕes e um déficit de 2% do PIB, como prevê o Plllno de CoE_ 

trole Macroeconõmi_co • ., 
"A Receita, ã conta de recursos do TCSoUX'o, 

está estimada em Cz$ 3.238.487.000,000,00 (três trilhÕes, duzentos 

e trinta e oito bilhões e quatrocentos e oitenta e sete mil cruza 
dos), senõ.o a Despes., fixada em igual 1mport1inci!l, significando ~ 

~ aumento no.minal de 481, 77'11 em relação 40 cr<ofamento aprovado para o 

presente cxerc!eio. '' 

Do pJ:ojeto, coube-nos relatar o Subanexo 
2600'- Ministério do_"Trab.'llho. 

Para o exerc!cio de 1988 foram alocadoa; .ao 

Ministério do Trabalho recursos Ó.'l ordem de Cz$ 9.736.059,001Y,Oll (no 

ve bilhÕes, see.ecentos e trint.'l e seis mi-lhÕes e cinqtlenta e nov; 

mil ot"Uzadosl, correspondendo ., 0,30% da Despesa Ger.'ll da uru.ão ,, 

participação- inferior à deste exerci cio, que foi de 0,38%. Comp&J:'all 

do, entretanto, <:l:& rocW:aos da ProposUI com os de:~tinados 11.n-; 
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cm eux-so, vcrifiem:to~ que o Ministé.t:io_ do Tral:!alho teve um _aumento 

percentual de 3!:'7,04%. 

Além. daqueles recursos, cabe ao Ministério 

do Trabalho mais uma parcela, à conta de recursos de Outras Fontes, 

CCUIGO 

'" "' "' "' ---· 
"' '" 
'" "' "' 

" '" 
'" '" "' 
'" '" 
'" ... 

""';~~g~i:í!D ~ tOO~OC~A~l~ :WP[R I C~ 
ACMI~I:Io'hÇJiO Gl~AC 
OIVU~C,_CJO CF ICIAC 
ECIFIU-Ç~U f>\JDCICA~ 

Agf~H~~~:~~~~~~,.cE ~~~ 
,U~~J_..._~NTC COVtR~......:"NTAC 

~:~5~~1~g:~~e~~fc1~~r:7~ !~~CI~ IS 

URVIÇC~ CE IN,CR.,.,ÇOn 
51tRVIÇCO C! IN•CRIMÇliC ~ CCNNA• INfD"""'CXC 

ENOII<O :WPCttt•c 

mJ~r;;~~r~z~~~~~~~ 
USISTE~CIO o EO.:CoNOOS 

AOMIN I~ TRAÇJC C' R AI. 
UOI;TlN~IA fi~MCIIIRA 

stCWfiAN~A. ~101n~ t MlõOICIN .. 00 7RAUL~O 

:~~:~!·~:~~c;g:" 

n_o_ valor de_ Cz$ 512.~3__9.~000,00 _(g~iJ\l\ent_os c do:e"e m.ifhõe: c oitoc~ 
tos e _tri_nta mil c=:eac;los}. 

As dotaçõu destinadas ao Ministério (lQ Tr_! 
balho terão a seguinte distribuição por Projetes e Ativid;~~J;'!es 1 

- PFfOJE.TOS ATIVIDACES TOiN 

?6C.lC1 ,.o.lo' 

'···~· 
H,IZ• 

~~I.CJS 

::~:H: o. 14a 
!U.ooo 

::f:m 347,Ul 
16.211 

:ft;l. '6' 

•n··•~ '"·',; 
Go.u~ "· ··~ ~.•» ··~" u.cco 14.00( 

tl.500 ".50~ 

!I ,1_oo ·-. _]1,6:1< 

O>D.UI sn.u• 
ou.a• ou.a· 

G<I.ZOO ...... ~~ 
73.~00 H.OOo< 

''·"' H.l" 
o.~n: g,n: 
~··IPC ''·"t 
10~.401 10>-.•t• 

•.• oz •· •c: z.oo• >.•o• .,, ... MOR,.,._TlU~lc ~ •UOA\IUÇlC O~ P~CT~Ç~O"" TJU.D~~HC 
PACVENClo DO ACIOôNTE DO 'I'A~D~CMC 

li .4l3 ~~::~i u.1n 

"' "' ,, ... 
'" !ir .,, .,, 
"' 

•n~e~u co •••a·~..., 
~<JPI;IIV!SIO • COC~OEN~~lo ·~~~RIO~ 
AOMlNISTR~~~O C(R~I 
USlST~N;I• <I.UOtiRA 

~:i~~~.~~~U~~~~~N~~:~~~~~~IS 
Cl~~~lo :UITUR"' 

~~~~~~: ge ,:;.-;'~~~~~gi~;L,$.-.r) 
fUeALIIAÇJiC Co~ l>õCAÇ0ES CE TI>~~ .. L~O 
OI>CEM ...... ~lO 00 twR~<:C C C0 OAl,A~IC 

O qUadro acima demonst-ra a composiç:iio •• 
função Trabalho, única elo õrgão, mcrecenclo destacO!Ir que, do total 

geral do Ministério, 96,40'l do11 recursos ser.io gastos com as ati v!. 

d11cles e 3,6i com Projet.osr sendo qu~, clestes, Cz$ 231.000.000,00 (d.!:!. 
zm1tos a trinta e um milhÕes de cruzaclo11) destinllnt-se a "Conse;r:!:! 

ção~ aqui,:::ição -e reaparclhament:o de ccliffcios públicos", cujas m~ 

tas são: construção de unidade:J regionai11, 2·.038 m2; reformas de 

1midades reg-ionais, 1.300 m2 ; a aquisição de unidades regionais, fi. 

Na parte relativa às atividade~~, destacamos 
a 8 C0ntribuição ao Fundo de. Assistên-cia ao Dssernprego'', !l.quinho.'\C.o 

oom -cz$ l.950.000.0QO~OO (hum bilhão e noveccmtos e cin.:iüent.ll: mi 

lhões de cruzados), que objetiva a!ilseg-w:11.r rec:urso11 p!l.ra a manute!;: 

çiio do seguro-desemprego e awdlio fin!l.neeiro ao t:r.abalhador desem 

pregados e a "Manutenção- das unidll.des reCjfionais", eom Cz$ , •••••• • -: 
4.42.7.423.000,00 (quatro bilhÕes, qll4tioc(!ntos e vinte e sete mi 

lhões e quatrocentos e vinte e três mil c=zados), correspondendo ~ 
45,5' do total _dos reouraoa do Mini:sti:irio, e que visa promover 
aperfeiçoamento do Sistema, medi!l.nte coordenação, supervi:são e co!! 

trole das unidades regionais, objet.iv!l.ndO o esclarecimento, fisca 

lização e observância do. legislação t.r.abalhi.sta, e incentivo i org~ 
nização sindical. 

Do extenso elenco de _eQmpetência desse Ml 

nist:~.rio, ressaltamos, ainda 1 a preocupação g-overnamental eom a reE_ 

li:eação de pesquis!l.s e estudos pertinent.cis· aos problemas de seCjfura!! 

ça, higiene e medicina do trabalho, at.ivitkdes estas que estão 
eargo dá Fun.d!l.ção Jorge Dupra.t Figueiredo de Segur!l.nça e Medicina 

do Trabalho, Õrgão vincul!l.do ao Ministéti.o .do Trabalho e que foi 

··contelllpiado com Cz$ 5l9.130.000,00 (quinhent.oa e dezenove milhÕe9 e 

cent.o_ e !:tinta m.il c=zados), sendo que, deste montante, Cz$ •••••• 

5l2.a3_0.Jl00,00 (quinhent.os e doze milhÕes e oitocentos e trinta mil 

cruzados) são oriundos de recursos de Outip.s Fontes; 

No tocante ao critério das CategoriM Ec.on§. 
micas, cabe, nesta clasaLficaçio, a seguinte menção: 

ESPECIFICAÇ~ 

DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE COSTEIO 

TRANSFEI'ItNCIAS coRRENTEs 

DESPESAS OE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

INVERSÕES FINANCEIRAS 
TRANSFERENCIAS DE; CAPITAL 

TO TA I. 

VALOfl.E:S 

~ 
6.870._196 

2. 2.28.100 

637.763 

370.2.13 

39.763 
227.787 

9.736.059 

Em. Cz$ 1.000,00 

9~!·-~-
70,56_ 
22,8-~ 

6~5~. 
3,80 

0,41 2,-:3,. 

Observamol!l que a maior parte-- doS rticunos 

destina-se ãa Despesas de cuateio, o que se justifi~ por ·tratAr

se, o Ministêrio sob exame, de õrgE.o normativo-fiscalizador, contaE, 
dO "com um g_rande cont:inge~te de fUl'lcion1rio:ll, diatribuidoa: por_ todo 

o pai:o:. 

Finaliz!l.ndO, apresl!lntamoa o:l recursoa 

Ministêrio do Trabalho referentes aos Fundos. 

do. 

26000 - MlNISTtRIO DO TRAlSALHO - FONDOS 

ESPECIFJ:CAÇÃO 

FOOD:l oo ~ NJ IESmProD 
FlNilJ ESPECLI\L re roLSl\S m :E:srot:o 
FWID 00 5ERI.':rQ) NACICNIIL rE ~ 

PlOFISSICN?'L mlW. 

TOTAL 

Em Czf l. 000,00 

RECO.R:.v:. DE TODAS AS FONTES 

1~950.000 
63.l!il9 

68.25.0 

2.081.449 

1.'50.000 
63.199 

68.250 

2.081.449 
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Do quadro acl.mO!I, destacamo~ a~ dotações CO,t: 

zignadas ao Fundo de ASsistência ao Ocsernpre(Jado, que corresponde a 
93,66%. do total geral; de cuja programação fazemos rcferênc.l.a ã at!. 
vidade MSeguro--:'le~emprcgo-"-, que foi aquinhoado cor.~ Cz$1.840,000".000,00 
(um bilhão, oitocentos e quarenta milhões de cruzaclos), e que tem 

por objetivo propiciar recursos para 1!. manutenção elo Seguro-Descm~ 

go c auxílio finan_ce.l.ro ao trabalhador_desempregado. 

Verificamos, assim, que os recursos orçame!l 

tãrios alocados ao Ministér_io dQ-Tr_aball\o, ~~;.!.nela que parcos, têm 

profunda repercussão humana e social de! tro dos objetivos que nor 

teirun esse Ministêrio, nl!. execução tia PolitiCa Soei ai dO -G-overnõ. 

Nio foram apresentadas emendas. -

Ante o exposto, somos_ pela l:l.provaçíio do Pr2_ 

jeto na parte r,..ferente ao ~1inistêrio de Trabalho, na forma propo!!_ 

ta. 

SALA DA COMISSÁO J<USTA DE ORÇAMENTO, 2lde outubro <!l.e 1967. 

·FRANCISCO ROLLE!o!BERG 

NII.BOR; JCNIOR 

RACJ!ID SALOJ\Nll.!l. DERZI / ~;&-L:. 
RAIMUNDO LIRA 

S.E:RGI.O BRITO 

SIMÃO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JO!iO MACHADO ROLI,~ElERG 
..1\NTONIO FERREIRA 

FURTADO LEÍTE 

POl-lPEU DE SCUZA; ~ • 
EDISON LOBÃC' 

HUGO Nl\.POLEJ: O 

ROBERTO ChMPOS 

MAJ.,"RQ BORGES 

MEIRA FILHO 

Dl\SO ·COIMBRA 

·JoJí.O CARLOS BACELAR 

MARIO LIMA 

MAURO SA."WAIO 

MILTON BARBOSA 

NILSbN GIBSON 

NYOER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

RUBEN FIGTJErrtO 

VIRGILD.!LSIO OE SE_NN.!I. 

J01i.O ALVES 

ARTENIR WERNER 

CESli.R CALS NETO 

FELIPE MENDES 
ADIÍE:M.'\R. DÍ:"' BAÍiRO$- ·tn.HO- -

FERES NADER 
rJI.BIO MtiN!lEI'l'TI 

ROBERTO JEFFERSON 

J"OS!LLUIZ DE SÁ 

VIJÍG!LIO GIJIMJ\RÃES 

GIDEL CANTAS 
GEOVJ\tll BORGES 

ARNALDO PRIETO 

JOJ3GE ARB}\GE 

JOAQUIM BEVIIJl.CQIJA 

CARREL BENEVIDES 

PARECER N' 29, DE 1987-CN 

RELATORIO 

Da comissão Mi-5ta de Orçamento, sobre o Pr2 

j"to de Lei n9 1, de 1987 (CN), que "estima a 

Receita e fixa a Despesa da l.lni.io para o exe!:, 

cicio financeiro de 1988" - anexo II,aubanexo 
27000 - Minill:tirio dos Transportes, Parte G.!! 

ral e Entidades Superviroionadas, anexo III 

subanexos 27204 - Empresa BraGilaira de Plan.!! 

jamento de Transportes, 27207 - Serviço da N! 
vegaçíio da Bacia do Prata S/A e anexo IV, r! 

ferentg i. parte 27901 - Fundo da Marinha Me!: 

cante. 

Ralator: Deputado SAULO QUEIROZ ---

Com a Mensagem n9 286, de 31 de agosto ,. 
l987, o Excelentissimo Senhor O'resiàenta da República submete ao CO,!l 

gresso Nacional o Projeto d111 Lei n9 1, ila 1987 [CN) ,-que -EJ~:lj.!@ ~ ~ 

c.iU e fixa a Despesa da Uniio para o oxorc!cio financeiro de l9B6, 

na forma do• artisos 65 e 66 da COn•tituiçio Federal. 

O'or honrosa designilção do Senhor President~~: 

® comissão Mista de Orçamento, coube-nos relatar o Ministério_ dos 

Transportes, Parte Geral e as Entidades Supervisionadas Empresa B:i-~ 

sileira dq,: P.lanejamento de Transportes (GEIPOT), Serviço de Navegação 

da B.!lcJ.a do Prata S/A (SNBP) e a prograro~~;ção do Fundo da Marinha Me:!: 
_cant<i,l. _ 

'-~ .... 
Ressaltamoll os seguin_t~s ponto~ da Mensagem: 

1. Discrimina, pela prilneira vez, a programaçào_'®s...:rundos da Admini!. 

trac-ão F<i,lder_al e_ o O:~;çamento das Operações Oficiaili de cZ:êdito. 

2-. Indica _os seguintes- parãmetros ao:kr.i tidos n;:~. elaboração da Propo!_ 

ta orcamentâria da União para 1988: taxa de inflacão de 60'5 (dez/dez), 

crescilnento de 6,0% do Produ_to Interno Bruto~ saldo na Balança Come.:, 

cial deUS$ 10,0 bilhões e um déficit. de 2,0'1; do PIB. 

-i. Informa o ·crescilnento nominal de _88,(('5 da receit~_ do TesQUl:'O_ (e.!, 

ceto oper-ãÇ6es de Crédito), em relação à reestimativa para 1967. 

4. Estima a receita do Tesouro em Cz$ 3,238,5 bilh~s e relaciona oa 

principais itens de redução ou renúncia de_racei_ta. 

5. Consi_dera prioritária "a restauracão c conservação d.o patrimônio 

rodoviâl:'iç:>, EJ;inoi_palmente a malha rodoviária do Nordeste, bem c01110 a 

segurança e duplicação de vias com· intensidade de tr.ifeg-o. Quanto ao 

transporte ferrovi.irio, cW!Ipre realçar a conclusão do trecho Jeceaba
Saudade, da Ferrovia do Aço"-. 

6. E decompõe a necessidade (!.e financiamento l.i:<;~uido do déficit p§. 

:QÍicO. 

Forrun atribuÍdos ao Ministério dos Transpo!: 

tes um total de Cz$ 224.481.886.000,00 (duzentos e vinte e quatro b!. 

-ihões, <;~uatroc-entos e oitenta e um milhões, oitocentos e oitenta e o!. 

to mil cruzaa.os),. correspondentes a 6,9% do Orçamento Geral da uniio 

proposto para 1988, crescena.o l45,8'i em relação ao presente exerc,i 

cio. 

A despesa total está programada em duas fll!!; 

ções; 

l-5- 1\SSISTENCIA E PREVID!:NCIA 

16- TRANSPORTE 

TOTAL CZ$ 

2. 756,586 milh~es 

221.723,300 milhões 

Na realidade 1 da função TRANSPORTE Cz$ 

90.430,754 milhões (ou 40\) se destinam ao proqrama Administração F_! 

-nanceira e Cz$ 126.9.90,578 milhões serão apliciadoro D.a sesuinta J?i-!:?. 
porcii.o: 

TRANSPORTE RODOVIJ!.RIO C<$ 50.589 ,1:ZJiiiilh_õ_es 39,2'1 
TRANSPORTE HIDROVIARIO C<$ 37.157,666 milhões 28,8% 
TRANSPORTE URBANO C• I 26.071.362 milhões 20,2%. 
TRANSPORTE FERROVI.liRIO C< I 15.170.325 milhões 11,6% 

o I Plano Nacional dll:" Dese-nvolvime-nto da NOv.ã 
República, trt~nsfonnado na Lei n9 7 .486, de 6 de junho de 1986, r! 

~hi!?GU que não ob~t<~.nte o~- êxit:._os _a._lc!Ulçados pela politica de 

t.z:ansportes, o setor tem convivido com problemas <;~ua, em ra-z.iío da 

- _escassez de recursos e da pbstersaç!o de solucões, têm-se aqrãva 
do nos últimos anos. -

O pl:'incipal deleS:, indica ainda, ê a deteri2_ 
_r:a.ciio crescente do capital fixo de todas as modalidades (rodovias, 
ferrovias, bidr<:;~vias, aeroportos, portos, term_inai~> et_o,), Jiec0;5. 

rente das deficiências de manutenção e conservação nos Ültimos 
anos. 

J.ã a função "SSIS'I'tNCIA E PREVIDtNCIA atende 
as despesas com a previdência soo.l.al dos servidores at.l.vos, inat.!_ 

VO!> e pensionistas do Ministério. 

Na Part~ ~Geral con:otatamos que predominzun as 

Despesas de Cáp1tal - Cz$ 145.990.982 milhões - cor;:_~spondem_ã 65'i 

-ao_ total atribuído_ ao Ministério, a par de cz$ 76.490.906 milhões 

ou 35' 'proqramt~dos em Despesas Correntes. 
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Em termos de uni<3.aél.es orcamentãrias, a Admini! 

tracão' Direta vai él.ispor de Cz$ 67.494,754 milhões, sendo o valor 

d• Cz$ S.594.200 milh6as para custear projetoa: e Cz$ 58.900,554 

milhõell em atividadas. 

Foram alocados ncursos ~projeto 27100.16695423.157 

que tZ:.ata (las obras de infra-estrutura (la ferrovia Norte-Sul, 

qual pretende proceder a intesracão das. resiões Norte e Sul, atr~ 

vês da criação de inf.ra-estrutura ferroviãria liqan(!.o Açailândia 

oo Maranhão ii. regi3.0 de Brasília. 

Do lado das ativitlades a quase tot!!o~idade (96\) 

destina-se a dois 121 funQos, um Qos qu111is a<:liante relataQo. 

Na proo;ramaçSo a cargo de enti<ia9.es j'IUpC!rvisiB, 

nadas, verificamos, que di,spõem do montantCl <;;lobal de CZ$ 156.987.134 

milhões equivalentes aproxim~u:lamente 70\ do total Q;o Minilit~rio 

Qos Transportes i eonta do Tesouro. Ent:r:e a.s (9) entidades coube

nos as •eguintes: 

EMPRESA BRASILEIRA DE PIJ\N~~TO OE 'rRA.ll'Sl'OR'l'ES (GEIPOTI 

criado em fins de 1965, e de âmbit.o_ nacional, 
o GEIPOT tem a incumbência de promove:r:, executar e coordenar as ativi 

dadea; de estudo:: e pesquisas necessários ao planejamento do t:ranspo; 
-te no Pais. - -

Constitui-se em importante instrumento para a 

modificação <:los criti:rios de orientac3.o das prioridades nos inve.st_!: 

mentos em transpo~:ter;~. 

Em 1988, ter5. como dotacic Cz$ 1.244,735 m,!, 
lhõe.s (todas a:o: fontesl que col:'respõtidc a 0,49\ do total destinado ãa 
ent,idadcs supervisionadas, pos.icâo r;:emelhante a de 1987. o 'quad~:o- RE 

CEI~A discrimina os recursos de todas as fontes elassificados Segund~ 
a cateçoria econômica. 

~ ~ 

~JATUil:zzA DA OJ::sr:::sA 
27200 - MINISTERlO DOS TRANSPORTES- t::NTID.4DES SUPERVISIONADAS 
liZ03 - EMPRESA DE PORTOS DO DRASll S/1\ 

COOlGO 

" ; i ; ~ 

ESPECIFICAÇÃO 

0\.fl<lU 01;~0BU CO~Ot~HS 
TR~~s<tOt~: I~S ~ l"~TI TlJI00i:S Vnl ;~o·~ 
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De conformidade com os seus objetivos funci~ 

nais, o prO<iJ:r:ama de trabalho compreende a aplicação de seus recursos 

em prog:r:"-!ffas as5i111tenciais internos, manutenção dos serviço& admini.!_ 

tra.tivos, elabo:r:ação, estudos e pesquisas, em apoio "'o• õ:r:q!ios modais 

e out:r:as entidades vinculadas ao Ministério. 

SERVICO DE NAVEGACií.O DA BACIA DO PRATA S/A (SNBP) 

t uma socieda(!.e de economia mist011 criada pelo 

Decreto-lei n9 154, de lO de faverei:r:o de 1967, com o objetlvo de ~ 

plorar o tranr;~porte aquaviário nos rios Paraguai, Parani e ·seusaflua!!. 

tes. 

o qua(!.ro RECEITA estima em Cz$ 178,080 lllilhões 

as receitas correntes e em Cz$ 36,251 milhÕes as receitas d~ capital. 

A despesa compreende a execução de 2 f.<3.ois) 

projetas com 17,2\ dos recur:;;os e 4 !quatro) atividades eom 82,6%. 

Um do• projatos trata (la remodelação e adapt~ 

ção de a bal:caças a um cu.sto de Cz$ 34.070 mÚh.ões e o out:J:o cuida da 

ampliac~o do cais do estaleiro ao pr.eço do Cz$ 3,130 Milhões. 

A atividade p:r:incipal consista na manutenção 

e operação das linhas de navegação, estimando em 212.000 toneladri;s, a 

carça a ser tnmsportada, cmvolvendo recursos da ordem de Cz$ 138,806 

milbÕe:ll. As demais se referem aos ,serviços adminilitrativoz, encargos 

de financiamento interno e contrapartida tla previdência social. 

Pela primeira ve'll fa'll parte do orçamento da 

União a proqramacS.o dpa: Fundo• da Administração Federal como destaca 

a Mensagem. Abordaremos apenas o Fundo da Marinha Me:r:cante, constante 

do anexO IV, subanexo .. 2790L 

O FUNDO DA MARINl!A MERCANTE {FMM) é um fundo 

de natureu coiit.ibil, destinado a provel:' recursos para o -deãel-tVolv,! 

menta da Marinha Mercante Nacional, bem corno, complementarmente, para 

a construç.io de navios auxiliaras e hidrogrificos ou oceano>Jrâficos 

p<:~ra a Marinha do Brasil, objetivando o atendimento das reais ' nece~ 
&idades e sesurança do transporte hidrovi.iirio (Lei n9 7.597, de 14 de 

abril de 1987, que Clã nova redaç.io ao Decreto-lei n9 1.801, de 18 de 

agosto de 1980}. 

Sua principal fonte de recursos é a parte no 

Adicional ao Frete para a RElnovação da Mar-inha Me:r:cante, um dos i tenS 

da receita do Tesouro, que retsponde por 8_5\ do total de pz$ 47.138,100_ 

milhões~ 

Pretende a aplicação de Cz$ 36.133,712 , m! 

lh6es no p:r:og:r:ama transporte bidroviário {61\ do total] e o rsstante 

em adrninis.tracão financeira., mais espoc:::ificamente em amo:r:tização de 

empréstimos. inte:r:noa e externos. 

A quase totalidade dos recursos p:r:ogra:nfados pa 

~:a o transporte hidroviãrio co~:responde a &<;i5es :r:elacionadas ao fo: 

mento da p:r:oduçio indu.stri&l, inclusive através da concessão de es-

timules ii navegação de lonqo cu:r:so, à navega~;ão de cabotagem, ã na

vegaç.io interior e portu;il:ia e ao patroclnio de eventos de conatru

c.io naval. 

Quanto i natureza, a dotação orcament.iria elas 
sifica Cz$ 9.244.090 milhões em despesas correntes, basicamente cu; 

teio~ e juros das dividas inl:.~rna e externa contratadas (5,8% do t;;_ 

tal_ do Fundo), e Cz$ 37.694.010 milhões em dcspes"...s de capital ÚI0,4tÍ. 
Nestaa se concentram Cz-$ 31.616.912 167\ do total atribuldo ao Fun

do) em concessõets de empréstimos e os restantes C.z$ 6.277.098 mi-
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;J.hões ou 13,3\ do total, :;;~ destinam à arnOrtiz.ição das dividas in

terna e externa contr.!ltadas. 

Despachadas pela J>residi!õncia da comissão Mista 

de orçamento, nos ter1110s dOl! artigos 59 e 89--ela.u Normas e Instruções, 

(artigos 60 e 65 ela Const-ituição), não foram _aceitas as emendas ãe 

n9 32,33,34,35,36 e 37, conforme ãespacho publicaelo no DCN_n9 70, 

Seção-II., .de 09_.10.87. 

E:mbora eleva.elos os propósitos elos ilus_tres 

tores elas emenãas mencionaelas, ao Relator não cabe mais qualquer a

preciação, pois que foram inadmitielaa •. 

Quanto à emenela __ n'i' 7 ,_a única admiti4_ll: _a este 

anexo, conf_orme o despacho já mencionado, o seu autor coricórda com 

a construção da Ferrovia Norte-sul, sõ que tem sua preferencia por 

determinadas empresas para 11. supervisão da obra. 

Ora, não hii como auvidar é!a ieloneidade de 

nhwua empresa pÜblica ou privada, ati que surjam provas em contrá

rio. Ademais,_ é temerãria a preferência manifestada, porque daria 

margem a especulações e a Ccmi:osão, ao ateneler o .i.nteres11e dÇ) 

tor, estaria exorbitando de suas atribuições, posto ,qu~ a execução 

e supervisão da obra são da competência e responsabilidade excluiii

va do poder Executivo. 

Além elo exposto, pelo art. 60 ela Constituição, 

a emenda ê inteiramente incon!>!<i_ti!S:!.O.ll~l,. 

VOTO 

Nos termos da legislação vigente, opinartlos pe

la aprovaçào ao Projeto de Lei n9 1, de 1!18'7: LCNl, na parte relativa 

ao Mi.nis.tério dor> Trahsportes - Parte Geral e -daa Entidades 

Supervisionadas 27204 - Empnrsa- Brasileira de Planejament.Q do 

Transportes, 27207 - Serviço de Navegação da Bacia do Prata 5/A, e 

27901 - Fündo -da Marinha Mercanta. 
SJ\l'J\ DI\ O:~·lnr,]\Q MtS'l1'1 00 OPÇN-111,"10, 
em 21 de 9~u.br9- ;le.--1987. 
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PARECER N' 30, DE 1987-Cr·l 

DA COMISS1':0 MIS'l'A DE ORÇAME~O , sobre o PrE, 

jeto ele Lei n9 l, ela 1987-CN, que est'flfta ·a

R~ceita e fixa .a Despesa ela União para o ex~ 
cicio financoiro ele 1988, Poder Executivo -
Minis:têrio dos 'I'l:'ansporte:s - Entidades Supef: 

vi:sionacll!llõl Empre~;a ele Portos do Brasil S/A, 

Empresa ele' Navegação ela AnlaZônia S/A e COlflPll 

nbia de Navegação elo São Francisco . 

Relator: Deputado ROBERTO JEFFERSON 

Nos t11rmos dos artigos 65 e 66 da Constitu! 

ção,-o Senhor Presidente da' República s:ubmete i apreciação do Co!!_ 

g-ress._o Nacional o Projeto de Lei n9 1, de 1987, qulil MGstima ·a Rece! 

ta e fixa a Despesa di união para o exercido de l9SSM. 
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Por designação do Presi(!.~;mte da ComisSão Mi,!! 
ta de Orçame~to cabe-nos examinar, a proposta, orçamentãria do Mini;s 
tério dos Transportes, na pa%:te relat.iva ãs Entidades Supervisi2 
mtdas Empresa de Portos do Bradl S/ A, Empres11 de Navegação da Jl><na

zônia S/A e Companhia de Navegação do São Francisco. 

A proposição em ex<'lme, segundo a Mensagem 
Presidencial, 6 esti fundamentada nos objetivos ~=: metas do -Programa 
de Ação G_overnamental para 1988, resp<:lit<'lâo-s os--níveis de dêfielt, 

investimento e poupanç& preconi:o:.ados no Plano ele Controle Macroec8: 
nõm.ic0 8

• 

EMPR!>SA DE PORTOS DO BRASI:L S/A 

Criada pela Lei 6.222, da 10/07/75, a _Empr~ 

sa de' Portos do_ Brasil S/A é responsií.vel pelas &tividades relacion!. 
das' ã construção, administrar;iio o cKploraçiio dos porto_s m11.ritimos, 

fluviais o lac\].Stres e às vias navcg'iiveis intariores.-_ bam como pela 

supervisão, orientação e ~iscaliZ<'lç.Üo _destas ativiãades. 

A esta emproaso~~..C? Projeto de Loi Orcamentãria 
dest.l:na CZ$ 21.137.914.000,00 sendo que CZ$ 12,l bilhões siio recUE_ 
sos oriundos do Tesouro a CZJ 8.9 bilhÕes são de Outras Fontes. 

Os racursos se.rii.o alocs.dos em três Pro<;~rp.malil 

conforme espocifieação a valores seguintes: 

Em CZf 1.000,00 

PROGRAMA DB FOR.'1AçJ!.O D"O PATRIMON!O. DO 

SERVIDOR PÚBLICO ••••••••••••• , •• ~---·- --··••- ····~··•••···62.470 

AOMINISTAACÂO FINANCEIRA •..•....••.••.•.•••••••••••.••• 6. 917.722 

TRAN.SPORTE fíiORoVIÂRIO .•• ~ •••• -~ •....••••••••• -.-• •••••• l4.l57 .672 

No Programa Adn\inistra,çii.o Financeira ' enCO!l; 

tram-se 011 valores corraspondentes ã arr'.ortizaciio e encargos d• f! 
naneia.mento de dividas interna (~z$ 1,8 bilbõas) e externa ·(CZ$ 
bilhões) que respondem. por 32-, 7'i- do 1110ntanta de orça.mento_ .. 

Diante do elevado comprometimento de recu.r. 

sos com este programa ~oli.Ci truaos à empresa informações ~bre ~ sua 

aplicação, duração da dívida e plano de amortizac.lío. 

Os esclarecimentos pr~stados, 
nio foram sat1.sfatÕrio vez que não di~>Criminaram os v011lores dos pr,2_ 
jetos financia.;los nem o plano de amortização da _divida. 

Transcrevemos a se9uir, as in.form.açées da 

forma como nos: foi prestada: 

contrato Interno 
BNDES 

FINAME 

BD. RIO 
contrato EKterno 

BANKERS TRUST 
AMERICAN EXPRESS 

""" HENRY R. JMIN 

Resolução 6_3 

BANERJ \3) 
BANi:RJ {2) 

BA!rel\J {5) 

BRAOESCO 

, "APLICAC.!I.O DOS FINANCIAMENTOS E SEU PRAZO 
DE Tf:RMINO 

ObjEito. 'l:érmino 
Terminlll para_ carvão Sepetiba 15/03/90 

Terminal para carvão Sepetiba 09/01/90 

'l'erminal para carvãO S!lpetiba 09/01/90 
- ObjCto orêrmino 

Terminal para carvão Sepctiba 21/06/89 

Terminal p&ra carvão Sepetiba 23{11/90 

Cíibrea 30/06/91 

&quipamento ~ra. Sepetiba 02/02/90 

Objçto. Término 

Terminal pl:i.ra c~~ão· Sepetiba 22/12/89 

Terminal para carvão Sepetiba 06/ll/89 

Tgrminal p~~:ra cai:'vão Sepetiba, 2"9/10/89 

'l'_~ina.l par_~ c~~:rvão Sepetiba 22/l2/89H 

o Programa Transporte H:idroviãrio responde 

por 67% do total ae recurs:os e _n~le ~stão os principais projetes e 

atividades ãa empresa~ praticamente, quase todos v~ltados para a 
Construção, ampliação e recuperação de ins-talações portui.rias bem 

cOlllO par~ a conservaQãO e ma~\ltençio de ViM i.nteriore5, a~rupados. _ 

!'lOS Subprogramas sequintes: 

l::rn Ct$ 1.000,00 

.Aaministraç.ii.o Geral ••••••••••••••••• ••••••••··--··· •• ~ 2~.20.7.~391 

Neste Subprograma estio Ol!l valor•s corii!l!_ 
pondantos ã coordenação e JUanut'mção dos serviços lldlninistri~ivb. 
ICZ$ 1,9 bilhôa~J) e i cont~ibuiÇão p.ar.a o PORTUS - Instituto PORTO

BRAS de Seo;Juridade Social ICZ$ 291 milhões!. 

Portos ii TerminaiS FlUviais e Lac:usti;es •••• ~· .~ •••••••• 1.5'76. m-· 

Os récc.-rsos •locados no Subpro'ilrama acim. 
destinam-se a 10 projetes e \lllla ati\>idade relacionados ii · dii'i".st"ru 
cio! illlllpli•c.ii.,;, recuperação e !Íianutençio de instalaçêietl port~iria; 
fluviais e l~ustres. 

.?ortos e Terminais Mar!timos.,, .••••••••••••••••••••••• 8~589. 710 

Destacam-:na no subprograma Po.r~os e Terminâis 
Mar!timos que agrupa, entre outros:~, 16 p.rojeto.s d• ampliação e "i-.ãCu 

peração de inst•b-có•s portuárias e c.te termin•is maritimos, o's q\fa: 
tro cont6lflplados com m•ior 1/0lUI'IIe d' recursos A se9'uir especif'icâ -

do" 

- Ampliação e recuperllç!"o ~o Cais de Valong-o/Paquetà 

- ~ntos ••••••••.•• ,., •••••••••••••••••••••. 2.013.632"~ 
- Alllpliaç!o do Cais para grios e ~nt•inere• no Por-

to de Par'!lna'ilui,.,,~ .••.•••..•• : .•••• ~ ••• 1.476.152 
- Mllnutonção o operação dollportOS maritims 1.340.776---=--~ 
- .Aquisição de araga autotraosportador011 l.SOLSÚ' 

c'éntrolc e Siio;jurança de Trlifego Hillroviirio •.• ·····•-···• .i784..rbo 

.Estio incluitlas neste Subproqrama as ativi
dade.s·- relativa. à de conBervaçio e manut.ençlio de vias interiores, 

destacando-se ont:ra elas a se~uinte1 

- Serv~QOS ele Dngagem de manutenção •••••• l.láõ;Oôo. 

EMPRESA DB NA'IEGACXO Dl\ MAZONil\ 

COIII o objetivo de explorar o transportO: llqll!. 

·viirio na Bacia Ama~5nielL, a. Enlpresa de Navegllçâo da llln~&ib. 
S/A foi criada pelo Decreto-lei n9,1SS, de 10/02/77. 

Foi dest:inado' a empresa, pai:-11. a eXccucio 

ao seu Pr;;-srr~~dG-Trli.btt.lho, o moii-tante ãc- cZ$-67l.l75,o-oO,oo 

dos quais Cz$ 286,7 milhões s.lio recursos do 'I'osouro e Cz$ 384, t 

•ilhões de gutraa Fontes. 

os recursos alocados i Blrlpresa Qe Navegação 

da Amuõnia S/A estão distribu:Í.dos em Ull\· projeto e cinco ativi
tl~des destacando-se •• referenter; i IIN\;,.ut.enção' e operação .de 

linhas de naveg-açi.o, de elltaleiros e cimtros 'de reparos "que re.! 

ponderio por 57,, • 

l.present;a-se ,a aéguir, lls atividAdes; é pto

- · jeto citados e seus respoctivos Valores. 

era cz$ l'.ooo-,oo 

- contrlbuiçio para a. fOrmaçio 'd.o património · do 
-ael:vidor público., ••• : ••••• · •••••••• : ••••. 2-.956 

- .Anlort.izaçlío ·e encargt.o.s de financiamento 4fb\ 'di-
~.,: vida ~terna •••.••• ,, ••••••• , •• ·~·· 111~~67 
- coordenàçio e ~aanutençio dos serviços .iieminia-

trativoa ............... •'• ••••••••••••• ··- r35. 4516 
- Jteeuperaç!o de elllbárcações ••••••••••••• -34.135-
;;. Man11tençio e opGraçi.c das linhas de n•vega-

ii.O o o o ol• ••••"•••• .'. • • •••• ••••• • • o • --~2tj8.2Q2 
- Man~t(tnl;:lio e cperáçio do. !iStaie~ro ~ den~:_o de 

'reparos •••• •. ••••••••••• •••••••• ••••• ll9.019 

EMPRESAS DE .NAVEG.i\CAO DO SUl FRANCIS"CO 

A Emprella de Nave9âçio do S!o Francisco foi 

e~~~tla para explorar o se~viço .. ~~ __ na_~~q.a~&o do rio São..,rrancis
co en. sUbstitU.ic.lo a outras tres. empresas que atua'ltam anterior .. 

monte rn~ hidrovia. No Proj-ato elo Lei orçaml.mtãria fói contempla 
a.a cal* c:~:$ aáo.slio.ooO,Oo-. dos. qua.b C:~:$ 1'Gs;. 2 milhõeS -do r~ 
cei~ dO. T,eacuro e,o rostante de Outra• Fontes. • 
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O:o recursos co~signaaos, à empresa de~; tinam-se 

basicamente .11.0 JilrO'iJ~árna Transporte llidroviârio on-.:ie se eoficentrnm 

as principais l'ltividades e que juntas ut.!lizam· 98,7% do··TOtal. 

A distribuicão dos Vl'llores, -por atividade se

gundo o I'rograllla de Tr<Ibalhoré a seguinte: 

- contribu.l.cão para a formação do patrimônio do 

serviãor público .• ~··-~~·~····~·~··· 
- AmortizaçãO e cmC:argos de financiamento de div_! 

da intern11.,,, , ................ -........ ~ 1.903 

- Coo.rdenaç!io o manutbhçáo do.t so:'!r\liços 11.dminist,;-~ 

tivos· ·······~·~··········-······-·---··~ • 93.619 
- Mll.nutenclioe-~ao;ão élali linhas ãe navegaçâc:f 14l.975 

- Manutençiio e ope,;-aç.!lo do cstalei:~:_o e cent.ro de 

reparos • .--•••••••••••• ~ ••••• , •• , .. ;,_. ~.- .- -41.349 

COnclllindo nOSiiO rcolat;ó.rio queremos ,;-essaltar 

algumas considerações quanto ã t.ranspa.rli!nciu da p.roposta orçâm.e!!_ 

tária e i excessiva int'i!rvençiio estatal nn eCoriomi&. 

Relatival!lento à transparimcia .do _orçamento_, 

não obstante o avanco--observado nos- Úll:tinos dois anos, principat_ 

ment~, no que se refere ao esforc-o-·da unificac.ão orcamentária at!:a 

vãs.· da inclusão de contas do chamado orçal!lentct 'rnonetã~::io, esta 

ainda deixa a desejar ve-z que continuam de fora as g,;-andes ernpr~ 

saa estatais. 

Outro aspecto a sar _considet·ado, diz respei 

t.o a falta de informac'ões sobre alguns Projetos e atividades. ~ 
cont:~;;amos, por exemplo, n& proposta de orçament.o das empresas que 
analisamos algumas atividade~> relativas à amortização o;~ encargos 

de financiamento de divid&r; internas e externas contraia:as sem o 

esclarecimento- necessário de como os recllrsos foram ·ap1icadós, so 

:bre plan~ _de amo:~:tizaç~o_ e tempo -de durlicio. 

Finalmentd, reiteramos mais uma.__vez nosso t2 
tal apoio a um proÇirAma de p:~:ivatizaçio _eoe:r~ntcl que venha evitar 

que os prejui:z;_os__das empresas estatais maf geridas venham ser CU!!; 

tlilados pelo bolso do oont.:ribuinto,ji bastante pen~lizado_, o que 

se tornou hâbito nos ültirnos anos. 

Nio fol:'arn apresento1das emenda~ is partes r~ 

latadas. 

VOTO 

Diante d011. impossibilidade de participar do 

processo orçamentário i.<npQI!I_l;.a pdos dispoiiitivos Constitucionais 

vigentes, c ·que esperamos que já no_ ano q\lEI vem níio ocorra, te~ndo 

em vista a re~cuperação-_das p.rer.rogativaa do Coh.gresso Nacional, 

san::>s pela apt:"Ovaçiio do Projeto_ do Lei n9 1, de 1987, na parte r~ 

lativa ao Hinist.:irio dos Transportes - Entidades .S.upeniro:ionadas 

- Empresa d~ PortoS" do Brasil S/A, Eiap.resa de Navegação da Amaz2 

nia S/A e -çºmpanhia ª~ Nav~gM5.g .;!!::! S!o- F:t:!L'lGi!!o;;Q. 

Sal11. da Comissão Mista de Orçamento, 

Clll 21 do outubro de 1987. 

FRI\NCI:SCO ROLLEMBERG 

.J0)\0 _CALl-tON 
NABOR JONIOR 

Rl\.CHID SALDANHA DERZif ~~ 
POMPEU DE SOUZA 

HUGO NAP_OLEÃO 

.ROBERTO CJ\MPOS 

MEIRA FILEIO 

JoJiO CARLOS BACELAR 

Mii.RIO • IMA 

MAURO Sl!.MPAIO 

MIL'I:ON BARBOSA 

NILS"ON GIBSON 

Nl!"OBR BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

RUBEN FIGUEIRO 

V.IRG.ILD.li.SIO DE SENNA 

___ Sl!:RGIO BRITO 

SIMli.O SESSI!-! 

JOFRAN FREJAT 
JOÃO Ml\.Cill\DO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 
ARTENIR WERNER 
CESAR CALS NETO 

FELIPE MENDES 
1\0H_EW\..R DE BARROS FILHO 

Fl:RES NJ\DER 
Fl\BIO MUNilEI'l'TI 

R~BERTO JEFFERS"ON/ ~ 
.JOSI:: LUIZ OE SJI. 
VIRG!LIO GUIMI\RÃES 

GIDEL DJ\NTAS 
GEOVJ\Nl BORGE:S 

ARNALDO PRIETO 

JORGE ARBAGE 

JOAQUIM BEVILACQU'A 

CARREL BENEVIDES 

PARECER N' 31, DE 1~87-CN 

DA COMISSÂO MISTA DE ORCA!o!Eh'TO, sobre o Proj~ 

to de Lei n9 1, de 1987-cN, que estima a Recc_! 

e fixa a Despesa di'! União para o exercicio f.!. 
nanceiro de 1988, "Poder Executivo - Minist§. 
rio dos_ -Trans:i?ort~s - E:ntidades -Supervision! 

das Rec:!e Ferroviãria Federal S/1\, Empresa de 

T:rens U.rbanos de Porto Alegre S/A e compar1hia 
Brasileira de Trens Orbanos, a Fundo 

Ferroviãrio. 

Relator: Deputado FMIIO RA!JNHEITTI 

Social 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 65 e 66 

-da -Gbh.S'Eit:uiçâo_. o s-enhoi:" P:esidente da Repiil:>lica sub:nete à apr~ 

ciação do Congresso Nâeional do Projeto de Lei nQ l, de 1987-CN, 

que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 

financ':'iro de 1988". 

De acordo com· a Mensagem de encaminhamento ft a 

proposta o:çamentã_=ia e.sti _fu:'dainentada nos objetivos e metas do 

Prog.rama de i\ção Gove,;-namental para 1988, respe~tados os níveis 

de déficit; investimento e poupança preconizados no Plano de CO,!! 

trole Macroecorrõrnicow. 

coupe-nos relatar, por designação do Preside!! 

-te da Comissão Mista de Or~;amento, os orçamentos d<is entidades 

Rede Ferroviãria Federal 5/A, Emp:esa de Trens Urbanos de Porto 

Alegre S/A e Companhia Brasileira .:!e Trens fJrbanos, supervision_!!: 

das pelo Ministerio dos TranspOJ:tes, e do Fundo Social Ferrov~ 

rio. 

REDE FERROVIJI.RIA. FEDERAL S/A 

A proposta orçamentária da Rede Ferroviãria 
Federal S/A está .fixada em Cz$ 104.1S0.917.000,00 sendO Cz$ SO ,4 

bilhões de r;•curaos do, Tesouro e Cz$ 53,7 bilhões. de recurso!: de 

Outras Fontes. 

Do seu Programa de Trabalho destacam-se os 

dispê~o;Uo.s com a amortizaÇão das dividas interna e ~t=n.a da ~ 
pre.sa que juntas sornam Cz$ 45 bilhões e representam 43,2% do orç_!!: 
mento. 
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o restante aos recursos estão alocaaos 

subprogramas: Adrninistracão Geral (4, 2\), Ferrovias (15%) e Servi 
ços de Transporto Fcrroviãrio (37 ,0%). Nestes <lois últimos; estão 

agrupaaos os pl:'incipai:~: projetes e ativiaades aa cmpresa, entl:'e 

eles o da ligação ferroviária Bolo Horizonte-São Paulo, contcmpl.!_ 

do com C:c$ 4..443. 716.000,00 para a conclusão ao tl:'echo Jeceaba

Saudade que, sequndo a pl:'oposta examinada, permitirá o transporte 
de 60 milhõe ~ Ce tonelada11 üteis/ano pela malha. fcl:':t<ov:lãria. 

Principais subprosramas/proieto:s e atividaaes 

SUBPROGRAMA/Projeto OU Atividade 

Divida Interna (23,6%) 

- amortização o encargos de financiamento 
Divida Externa {19 1 6\) 

- amortização e encargos: de financiamento 

Aanlinistracão Geral (4. 1 2%) 
- coordenação e manutenção aos serviços 

administrativos 

- contribuição para a Fundação Rc<le FerrE!. 

viária de Seguriaade Social 

Ferrovias (lS,Ol) 
- melhoramento:. no trecho fcrroviãr;io 

Japeri-BH 
- melhoramentos na rota Ourinhos-cianorte

Ponta Grossa-Guaró!!.pilava..:.paranéig"uâ 

- melhora:nentos: e recuperação na rota Pi

nhalzinho-l?onta Groasa-E-Bley-São Fran

ci:=co-Mafra-Gen. Luz 

- rnelhorrunentos e recuperação na rota Sete 

Lagoas-BI!-Costlt Lacerda 

- ligação ferroviária Belo llorhonte-s5o 

Paulo (conclusão do t;~;ccho J~ccaba.-Sa_!:! 

dade) 

- melhoramentos c recuperaeão cm dive!: 
sas rotas ~agrupamento ele 7 projo;~tos:) 

Serviços de Transporte Ferroviário (37 ,Otl 

- manutenção e operacão aos serviços do;~ 

transporte ferroviário _ 

24.636.248 

20.412.495 

2.908.229" 

1.524.4899 

1.227.4.70 

2.177.409 

l.-435.571 

1.692.694 

-4.443.716 

3.960.037 

37.813.809 

Em tcrmoli de metas fisicas que se pretende 

.atingi:r: com implementação dos projetes cit.ll.dos:, podemos restraltar 

as sequintes: 
Obras de remodelação: 1197 !':ra. 

Sinali:caeiio e to<~lccominicacões: 1467 Km 

Construção e ampliação de pátios: 33 

Lançamento de superes:trutura: 150 Km 

Implementaeão dg · sistoma de t:l:anmnissâo: 64 

Aquisição de vagões: 847 

Recuperaeão- d~;~ vali'Ões: 426 

Reforma e recuperaçã_o de locomotivas: 27 

FUNDO SOCill.L FERROVIJi.RIO 

O Fundo Social Ferroviário, tarobém obje:tÇI de 

aprecia~;àc no nosso Relatõ:::io, tem sua despesa fixada 

aso. ooo. ooo, o o. 
Este valor será aplicado numa· ünica ativid-ª. 

-do<~ - manutenc!o do Serviço Soei.al. das Est.z:a.da.s de Ferro - vis~ 
do_ adotar medidas que! contribuam para o bem estar social, f.ísico, 

intelectuosl e moral do trabalhaaor ferroviário e Qe sua_f:am.Uia._ 

EMPRESA BRASILEIRA DE TRiNS ORBANOS -- _CBTO 

o orçamento da Coinpanhia Brasileira de Trens 
Orbanos, para o exarcicio CLe 1988, · est.S. fixado em Cz$ 

4S.S80.543_.ooo,rro. oeste total c:z$ 34.061.64.1.000,00 são tr011nsf~ 

rências do Tesouro e o restante recursos de Outras Fontes. 

Cabe ã companhia B:-asileira ae Trens Othan'os, 

como subsidiária da Rede Ferroviãria Federal, realizar a irnplant!_ 

ção e operacio do;: serviços de transportes !'erroviãrios \trbanos 

constantes Cio Sistenm Nacional do 'Í'rahsporte8 Orbano:o nas cap_! 

tais dos Estados. A sua criação resultou da trans:íormação da. a.nt~ 

ga Empresa da Engenharia Ferroviária S/ A - ENFEFER'- e visou prÍ!!. 

cipalmente maior descent,;alização no setor. 

A pJ:ogramação orcarncntãria da empresa, a e~ 

ceção dos volumosos recursos destinados à amortizaçSo e <:ncargos 

das dlviQas inte:r:na e exteJ:na (Cz$ 8,9 bilhões) 1 está voltada P-ª. 

--ra -a rnoõcrnizacão, melho:z:arnentos, man"!tenção e operação dos s.zrv_! 

çes de tr.,.nspol·tes ferroviários urban's da cidades de Belo Hori,. 
- -zonte, Fortaleza, Joio Pessoa, Maceiõ, Natal, Racifa, Rio de J.::!; 

neiro, Salvador e São P~ulo vi~and~ o aumento da oferta de tran_! 

porte e a melhoria Qas condicões de conforto, segurança e confi-ª. 

bil,idade ope:r:acionlil. 

Os projetozo; e atividades a serem desenV'?lv.! 

Qos contemplados com maior Volume de recursos são os :oeguintes: 

- =rtização e encargos de finan 
ciamento de d-Ívida i:.1terna -

- arnort.iz11.ção e encargos da fina_!! 

ciamento de divida externa 

- õoo:tdenaciio e manuteilçiio dos 
serviçes administrativos 

-- ll!Odernização _do transporte _fe,! 

roviário do Rio de Janeiro 

- mo<Sernizaçãc do_ transport!ll fe,! 

roviário urbano ae são Paulo 

4. 715.149 

4.184.631 

1.651.102 

7.076.695 

10.06-4.801 

EMPRESA DE TRENS tlRBl\NOS DE PORl.'O ~ 

Criada pelo Decreto n9 84..640, Qe 17/0-4/SO, 

a Empresos de Trens Urbanos de Porto Alegre - TRENSlJRB - é respo!! 

-SãVel pela a imPianl:O!Içã.o e operação de trens urbanos na região m~ 
· tropoli ta na de Porto Alegre. 

Oa recursos aloca<io:o a es.ta empresa somam a 

iliiport?~cia de Cz$ 2.204.120.000,00 e, a exemplo das dentais ae! 

lisadas, tem mais da metade de seu orçamento destinada ã osmorti:c! 
cão suas dividas - Cz$ l.lUI.619;ooo,oo (51,2%). 

No Pro'íJrama Transporte Urbanos- concentra-se 

basicamente o restante doa recursos aa.. empresa, desucando-ae os 

valores destinados is atividades de ~ordenação e manutenção dos 

serviços ad:ninistrativos e de manutencS:.o e operação dos serviços 

de transporte ferroviário urbano, COll10 se verific<l. no Programa de 

Trabalho apresentado a seguir: 

PIIOGAAMA DE TMIIAUIO 
272CD - MlNISTfiiiD DOS TIIANS!'OII.TES - ENnDAOES SUPEI'lVI$1CNADA$ 
2720. - I;.MPRESA DE TRENS. URIIANQ$ OE I'ORTC ALfGRE $/A 

COOIQO ESKCIFICAÇl.o 

--- ... _ .. "" ,.,.,..,. .. "' .... ,~ "'-"·'"" 

_ ....... ~ ...... 
'";l<:~fu:Eª~ªªiff:~·5:·~~:m::: 

TOTAL 

......... 
n~ foram apresentaóas emendas ã proposta 

exMlinada. 
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Em que poso 0111 recursos constantes na propo! 

ta cm exame não atenderem plenamente, ao nosso ver, as rea.is ns;; 

eassiCiades do aator far:roviiirio q1.1e enfrenta grandes dificuldades, 
na.cla podemos fazer em termos orçamentários para reverter este qll!: 

dro, tento em vista as disposições eonstitucionais vigentes que 

nos impedem de oferecer qualquer tipo de emenda. Esperamos que em 

breve possamos pa:cticipar ativamentOi do p:coeesso ·orçamentá:cio, 

eis que a nova constituição que estamos e~laborando _ certamente, 

nos dará esta faculda.de pa:ca que post-amos melhor aquinhoar set,2 

:ces vitais como este projeto de l'loss~"> exame. 

Ante o exposto, somos pela ap:covação do Pr,2 

jeto de Lei n9 l, de 1987, na: :ph.rte ·~:eferente às entidades Supe!: 

visionadas de> Miniaté:cio dos Transpo:cte, Rede Fcr:coviária Fed,! 

ral S/A, Companhia Brasileira. de Trens Urbanos c Empresa de Trens 

Urbanos de Porte Aleg:ce S/A, e do Fundo Social Ferroviário da. fo!: 

m.a corno foi proposta pelo POder Exect>tivo. 

FRANCISCO ROLLEMBCt\G 
LEOPOLDO PERES 

NABOR J0NIOR 

Sala. da Comissão Mista ou Orçamento, 

em 2lde outub:co de 1987. 

RACUID Sl\.LDANIIA DERZI 
1 

'?/I?HIOF•.Ii( 

RAIM.t.JNDO LIRA 

PO!-'.PEt.J DE SOUZA 

EDISON LOBÃO 

HUGO NAPOLEÃO 

ROBERTO Cl'I.MPOS 

MAURO BORGES 
MEIRA FILIIO 

_Dll.SO _COIMBRA 
JOÃO CARLOS BACELJI.R 

MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BAREOSA 

NILSON GIBSON 

NYDER BliRBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 
VIRGILDl\SIO DE SENN.t'\ 

.JOi\0 .ALVES 

SJ;!RGIO BRI'I'O 

SIWi.O SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOÃO MACiiADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRi\ 

SAULO QUEIROZ 

FURTADO LEITE 

ARTENIR WERNER 

CESAR CALS NETO 

FELII.>E MENDES 

AD!IEMl\R DE SARROS FILHO 

FERSS NAOER 
Fl'I.BIO Rll.t.JNUEI'l''l';', l?fl-ll !O I?. 

JOS~ :LOIZ OE S1\ 
VIRG!LIO GUIMll.RKE!S 

GIDEL Dt\.'l'l'AS 

GEOVll.NI. llORGES 

ARNll.LDO PRIETO 

JORGE ARBAGE 

,JQl\.QUIM BEVILACQUA 

CARRE:L DENEVI:DCS 

PARECER N' 32, DE 1987-CN 

Da Comissio Mista de Orçamente, sobre~ o E.>:coj~ 

to de t.ei n9 1, de l9a7-- fCNJ , -que ••estima 

Receita e fixa a Despesa da União pa:ca o exeE 

cicio financei:co de 1988" - anexo III, ref~ 

rent~ à Prog~:o~~mçSo a Caigo das Entidades su- _ 

RELATóRIO 

pervisionadas, subanexo 27200 - Ministã:rio dos 

T:cansporte.s nas partes 27202 - oepa:ctãmento 
Nacional de E:stra.das de Rodagam e anexo IV, 

referente ã Programação a Cargo dos FUndos, 
pa:cte 27902 - Fundo Rodoviário Nacional. 

ReÚ to r: DepUtado ROBERTO ROt.LEMBERG 

COm a Mensagem n~ 286, de 31 de agosto de 

1987, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúh-lica submete ao Co.E. 

g:resso Nacional o P:cojeto de Lei nQ l, de 1987 (CN), que estima a R,!_ 

ceita e fixa a Despesa da União pa:ca o exerc.icio financeiro de 1988, 

mt forma dos a:ctigos 65 e 66 da_ Constituição Fede:cal. 

For hon:cosa designação do Senhor P:cesidentg 

da Co-missão Mista de Orçament.o, coube-_nos_ relata:c o Orgão Ministé:cio 

dos Transportes, constante do anexo III, refe:centa i P:cogramação 

Cargo das Entidade~> Supervisionadas, nas pa.:cte& 27202 - Oepa:ctamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (ONE&l e_ do anex.Q ;tV, referente ã P:c.!?, 

grarnacão a Cargo dos Fundos, parte 27902 - Fundo Rodoviá:cio Nacional. 

Ressaltamos os seguintes pontos da Mensagem: 

·1. Disc:cimina, pela p:cimei:ca Vez, a prógro.mação doa Fundos -da 1\.dmini!, 

t:cação Federal e o Orçamento do.S Operações Oficia.is de Crédito, passo 

indispensável à maior t:ransparêncin do ·areamento da União e ao p:coce! 

so de reordenamento das finanÇas Púbi.fi::ãs. 

2. Indica os seguintes pa.:cã!ll(!t:cos admitidos na elaboração da Proposta 

Qr-çament.ir.ia da !Jniiio para 1988: taxa de inflação de 60% (dez/dez), 

eieScimento de 6,0% do P.rod.ute I-nterno Bruto, saldo na Balança come!: 
cial deUS$ 10,0 bilhões e um déficit. de 2,0~ do PIB. 

3. I:nfo:cma o crecimento nominal de 86.1 01: da :ceceita do Tesouro (exc_! 

to Operações de Crédito}, em relação à :ceestirnativa para 1987. 

4. Estima a :ceceita do Tesouro em Cz$ 3.238,5 bilhÕes e relaciona os 

principais itens de :cedução ou renúncia de :ceceit.a. 

5. Considera prioritã:cia "o. restauração e conservação do patrimônio 

rodoviário, principalmente a malha rodoviá:cia do Nordeste, bem como a 
segurança e a duplicação de via~:; com intensidade do tdi.fego". 

6. E decompõe a necessidade de financiarnento líquido do dêficit pÜbll::_ 

=· 
O I Plano Nacional do ~senvolvimento da Nova 

República, transfo:cmado na Lei n9 7.4136, de 6 de jUnto de 1986, ree.e 

nheceu que não obstante os E!xitos alcançados pela politica de t.:can! 

portes, o setor tem convivido eom problemas que, em razão do. escassez 

de recu:csos e da postergacão de soluções, têm-se ag:cavndo nos üi.ti:mOs 

anos. 

o ·pi"inCipal deles, indica ainãa, é a deteri,2 

ração ·c:cescente do capital fixo de todas as modalidades (rodovias,feE 

revias, hidrovias, ae~oportos, portos, terminais etc.), decorrente 
-das deficiências de manutenção e conse:cvac5o nos últimos -ãno·s-; No c~ 

ao ão t:canspox:te x:odoviári'O ainda apresenta insuficiéncia gerencial 

-e opé:cativa entre as autarquias e instituições nos t:ciiis níveis de g,2 

- -ve:cno, ineficioiincia energética de pa:ccela da frota de ônibus e cam! 

nhôes, saturação de diversos segmentos da :tnfr.a-Q5:trutu:ca viá:cia e d!_ 

ficiência na sinalização das vias, o que contribui para o elevaão n_f!; 

mero de .ac.idcnto<::lõ. 

Po:c intermédio desse documento, novas di:retrl::_ 
zes·para os t:cansportes fo:cam estabelecidas para as diversas modalid!!; 

das. Para o t:cansporte rodoviário pode-se resumir da sequinte forma: 

~-conservaç~o e restaur.acà.o da malha~ especialmente nos corredores de 

t.:cansporte, melhoria e ampliação de :codovias vicinais, continuidade 

das obras prioritárias em andamento, descentralização institucional, 
aplicação de dispos;içôes regulament.a:ces, coordenação do transporte de 

carga e de passagei:cos, redução de custos operacionais, seguranca e 
.~;:edução de aeidentes. 

O Quadro Demonstrativo da. Despesa por Unid_! 

des O:cçrunentã:cias, estima o total de Cz$ 254.767.461 milhÕes a cargo 

de nove (9) Entidadc;~s Supervisionadas pelo Minist.é:cio doa Transportes, 

dos quais ap:coximadantente 62% são r:cov'cnient..is do .TesOuro Nacional. 
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Entre elas o DEPARTAMENTO NACIONAL OE ESTRI\DAS 

DE RODAGEM (DNER) sob o oódi'1o 27202, ·autarquia iiineulada ao ~!inisti 
rio dos Transportes, foi ori~da pelo Daoreto-lei i'19 8463, de 27 4e d~ 
zembro de 15145. T-em por finalid&d.a, a execução da politica nacional de 

vi&çào rodoviária no plano feaeral poasuindo autonOltlia administratJ: 

v&, operacional e financeira. 

o subanexo 27200 - Ministério dos 

tea - Entidades Supervisionadas estabelece para o DNER a dotação de 

Cz$ 79.281.146 milhÕelll para 15188, doro quais provêem do Tesou:~:_o_ a qua!! 

tia de ez$ 57.020,561 milhões (72\). ocupa a segunda posi-c!o em ordem 

d• v&lor, só super.,do pelA :El.éde Forroviâria Federal S/A, equivalente 

a 31, l'l do total a cargo das entiC!ados supervisionadas. 

o quadro Receita discrimina o:~õ recursos da t~ 

das as font.as, classificados pela categoria eccnõmioot, inclusive 

originados <las tarifas de pCaigio, operaç5es de crlidito e transferê!!, 

cias do Tesouro. 

o quaoiro Prosr11111a éle Trabalho atribui reCt!.f: 

sos de toll.as &s fontes e duas funcões1 

' 15. ASSIS'I'~NCIJ\. E PREVJ:OJ;:NCIA.. •• • • ••• . • • 2. 758,588 milhões_ 

16. TRANSt'ORTE ••••••....••••• •••••-••••·· 76.522,558 milhõi:Js 
T O T A L . • •• 79.281,146 mi).hÕea 

A primeira função, equ.!.•1alente a 3,48% do tE_ 

tal da Ent_idade, se desdobra em du&s ativid.ades que cuidam da contr!, 

partida decorrente da previdencia social aolõl servidores da Entidade. 

A segunda, principal e t!pica d~:~zota iirea de 

atuacão, correspondente a 96,52'!;, so desdobra em doia proqra:n&s: Adm! 

nistração Financeira com Cz$" 2"1.235";285 milhões ou 27, 75i do. valor da 

função, ou 26,78'l dA Entidade, compreendendo dua111 atividadea. que e!!, 

volvem a amortização e os encargos decorrentes de emprástimor.o inte,E 

nos e externos, e Tran:sporte Rcdoviário com Cz$ 55.287,272 milhões ou 
72,25% do valor da função ou 69, 73!i do total da Entidade. Este Ültimo 

proo;ra:na agrupa 182 projeto11 e 11 atividadelõl, ola~;sific41dos e 5ornados 

nos seo;uintes subprogramas: 

PROGRAMA/SUBPROGRAMAS TOTAL CZ$ mil 

Transporta Rodoviário 55.28.1-273 

Administracio Geral......................... 3.516.998 

(2 atividades) 
Pesquisa Aplicada .•••••••••• •••••... .• .••••• 360.920 

(1 projeto) 
Treinamento de Recursos Hlll!lanos............. 142.$196 

(1 atividade) 
Estradas Vicinais......... •• • • • • • •• • • • • • • • • • 286.400 

(1 projeto] 
controle e Segurança do Trifero Rodoviário.. 4.481.148 

(1 projeto e 3 atividadesl 
Serviços de Transporta ROdoviário_._._._ • ._...... 6.906.709 

(2 atividades) 
construção e Pavimentação de Rodovia&....... 9.203.866 

(40 projetes e 1 atividadel 
COnservação de Rcdovias... .• ••• • • • •••••••••• 6.832. 72tí 

(l projeto e 2 atividadesl 
Restauração de Rodovias ...•••••••••••••••••• '23.555.510 

(138 projetes] 

~0,:9,00 

6,36 

0,65 

0,26 

8,10 

12,49 

16,65 

12,36 

42,60 

o primeiro subprograma refere-a.e a assistê~ 

cia médica e odontolÕ'iJlca e serviçOiif administrativos. O quinto subpr,2 

grama com~raende os esforços para melhorar as trava&sias urbanas, m,; 

nutenção dos sistemas da arreoad&cão d111 padigio e sinalização rodov~ _ 

ria e a pr6pria manut.eno::ãa e -operaeão da Patrulha Rodo_yiár ia Foderal. 

Os demais se definem no próprio titulo. 

construção c PavillumtO!Icií.o de Rodovias prete!: 

de a i.ll'lplantação de 667 K!ll a ot p-~vimentaçií.o de 721 Ktn, Conformei 

descritores flsicos dos projetes. 

,Conservação de Rodovias corresponde: à implan 
tac~o de 6 postos de pesagem e d~ _l~ pátios de est:;loionamento; conse-; 

vaçií.o rotineira de 64.000 Km e preventiva da 4.000 I<:m, como forma d; 

evitar a dGlterioracão prematura, e a manutenção d111 57 postos &.: pes! 

gem, de 30 pátio~;~ de estacionamento e d!õ! 100 õbras de .arte. 

Por Último, Restauração de Rodovias, o de 

f!la.i.9r expressão financeira,_ ainda mais quando se considera a program~ 

ção em caráter suplementar do Fundo Rodoviário Nacional do qual fal,!_ 

-, _r~os adianta~ _ol;>jetiva dotar 136 trechos de condicõc~; de trafegabil! 

dade e segurança, reduzindo os oulito& operacionais e o nÚltlero de ao,! 

dentes, através da restauração de 4.045 Km ae rodovias. 

~ visível a modéstia do programa de despesa!!' 

a cargo do DNER, quando se lembra a extensão da malha rodoviãria do 

E&ia, o precário e lamentãvel Glstado de muitos e importantes trechos, 

em eontJ::apa.rtida ao e~E.wado custo da iecuperação dê \llil quilÕmetro de 

rodovia - OS$ 95 mil - e d.a conservação de lll!l quilómetro de t:ódovia - -

OS$ 35 mil ("Jornal do Brasilw de 30.0$1.87). 

o quadro Natureza da Despesa exprvssa as dotl!: 

côes o;-çamentã:r~a& classificadas segund_o as categorias económicas e 

seus elementos e subelernento& de despesa. Agrupando-se pela sua desti 
nação; verifica-se que C::J 54.ill7,-l-16 milhões (ou 69\) para De&pesa;" 

de caPital ê o somatório a.e Cz$ 41.263.381 miihões (OU SÚJ em Inve! 
Ulnento.s_, oompatÍvQiS com as finalidades institucionais da Entid.ads, 

mais Cz$ 13,553,735 milhões (ou 17'1) erti Transferências da Capital. 

Est;í.m<~. os ·gasto.~: com peBsOã.f e encargos so 

ciais da ordem de Cz$ 9.470.940 milhÕes (ou 12\); ~utros custeios a~ 
sorverão Cz$ 14.993.090 milhÕes (ou 19il, <;otaliza!l.do Cz$ 24·.-464,030 

milhões (ou 3lil em DespGlsas Correntes. 

_f:790-2 FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL (FRNJ 

A Lei n9 7.451, de Z6 ___ de ~ezembro dlil 1985, em 
seu art. 39, instituiu a vinculação da parcela atribuida à União pr~ 

veniente da arrecadação do ;l;mposto Onioo &~obre Lubrifiqantes e Combu_! 

tiveis Líquidos e GasosoS (!ULCLGI incidente sobr.e a gasoÚna auto~ 
tiva, o Óleo diascl e o álcool para fins oa.rburantes, à conta· -<!o Fu:!; 

do Rodoviário Nacional. 

Mais t<lrde o Decrei:o n9 92.347;- de 29 de j~ 
neiro _do 1980, aprovoU o Re9ularnento do Fundo Rodoviãrlo Nacional-FRN, 

dqo que tratam o Decreto-lei n9 8.463, de 27-de dezembro de 1945, 

legislação posterior, mantQndo como reoGiita a parce-la vincuLada do 

IULCLG. Além disso consid<!!rou também como fontes d<!! receita o_ evan 

tua! saldo financeiro no final do exerc!oio, os recurso!!' provenient.es 

da convênios, aoordo10, doacões e legado:;;~ e os d<!!m.ais, de qualquer 

natureza que lhe forem destinados. Indicou ainda os recursos de O,!;! 

troa entes de direito públiCO interno: as-qúotas.;.pa,rtas dOS Estados, 

0.\.st.J:ito Federal, TerriWrios e Munic.tpios, proVeniente;; da rece_! 

til: total do IULCLG, que pela legislação eii\ vl,.gor, lhes 

(art. 29, I e II, do Re9ul~mento). 

caibam 

No an~ seguinte, n-ov<l redaciio definindo a fi~ 

lidade, a reeeita e o gestor do Fl'lN e outros dispositivos, foram 

estabelecidos pelo' Decreto o9 94.399, de 01 de junho d~ 1987. 

Resumidamente: 

finalidade - dispêndios com a e;~>eoucão 4e se:tviços e obras de en 

genharia para a recuperação, conservação e oO"mpleme,!!; 
tacão da .infl:a-estrutura básica e segurança de rod,9: 

vias integrantes do Plano Nacional de Viaçiio, vedada 

a aplicação em custeio; 

~ - parcela vinculada do ;tULCLG atribuiC!a à União, outras 

r'eceitãs que lhe venham a ser aestinadas e o saldo f,! 

- nanCeii'"Cl -apuraao em balanco anual r 

sCsiO~ :_ Seci::~t::ár_iO:..Gei:~l do Ministério dos Transportes. 

Despachadas pela !'residência da Comissão Mista 

de Orcamento, nos te.cmos dos artigos 59 e 69, das Norma9 e Instr..!:l. 

cões (artigos GO e 55 da Constituição), não foram admitidas as 

eh\eridaS de n9s 107 a 132, =nforme despacho publicado no DCN ·nç. 7Q. 

Seção II de 09 .1Q.8_"l. 
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Embora e;Lovadoa os propósitos dos digno11 aut2 
res, por refletirem. justas e prioritárias reivindicaçÕe5 regionais, 
não cabliil mais ao Relator qualquer apre;ciaC"ão,_ pois que foram ina~ 
mitidas ao contrAriarem o& dispositivos legais vigentea. 

Io;~ual sorte tiveram as obrAs reinvindic{l.dAII p~ 

lo Relator, para a região servida pela BR 153, no Hunicipioda são 
Jose do Rio Preto, divisa com Minaz Gerais, onde se fazem neceaa~ 
rias, na opinião d6 autorióades e ticnicor> daquela ãrea, obras de 
acostanumto e trevo na vicinal São Josê do Rio Preto-Talhados, e 
a duplicação do trecho Bady Bassity-São José do Rio l?reto, não 

consideradas no Orçament,o proposto. 

VOTO 

Nos termos da legislação vigente:~, opinamoa P!l!. 
la aprovação do P:rojato do Lei n9 1, de 1987 (CN), nas _ _pca~:tes _r!! 
ferentes ao Departamento Nacional de Estraa.as de Rod.!lgero. e Fundo 
Rodoviârio Nacional, ambos supervisionadas pelo Mini.~;~to!õ~::io , do11 

Transportes. 

Sala da Coliliss!o Mista de Orçament~ 
em 21 da outubro dliil 1987. 

FRnNCISCO ROLLEMBERG 

JoJ:O CALMON 
NABOR J\lNIOR 

. RACSID SALDANIIA DERZI I 
POMPEU DE SOUZA 

EDISON LOBÃO 

HUGO NAPOLEJiO 
HEIRA FILHO 
DASO COIMBRA 
ISRAEL PINliEIRO FILHO 

JOÃO CARLOS _BACELAR 

MARIO LIMII. 

MAURO SAMPAIO 
MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSON 
NYDER Bl\RBOSA 

ROBEETO ROLLEMBERG 1 

RUBEN FIGUEIR0 

VIRGILDASIO DE SENNA 

Sf::RGIO BRITO 

~. 

SIM1i.O SESSIM 

JOFRAN FREJAT 
JOÃO MACHADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 
FELIPE MENDES 

ADHEMAR DE BAlU'LOS FILHO 

FERES NADER 
FABl.O AAUNJU:I'l"l'I 
ROBERTO JEFFERSON 

VIRG!LIO GUIMARJiES 

GIDSL DAN'l'AS 
ARNALDO PRIETO 

JOAQUIM BEVILACOUA 

PARECER 'N' 33, DE 198(-CN 

Da COMISSXD MlSTA.DE: ORÇAMENTO, ~o Pr.2, 
jeto de 'Lei nQ 1, de 19:87 (CN), que 
"Est11'11a a Rec'eita e fixa a Desp'esa da 

União para o exerCTcio financeiro de 

1988" ~ Subanexos 28000 - Encargos Ge
rais da Unfã~. e 33000 - Encargos Pre~ 
videnciãrfos da União.· 
RelAtor: ~eputl.do JD;I(O ALVES. 

REI.ATI:IRIO 

Nos termos dos artigos 62, 65, 66 e 81, 

inciso XIX, da Const'itufção Fed~ral, .o Exceler,tissimo s·enhor Pre~ 
sidente da Repiíb11ca enc"llllfnhou ã uprtii::ia"ção do Congresso Nacio
nui a Proposta de Orçamento da Uniiio para 1988 (Mensagem nQ 151,1 
87, na origem), da qual c_umpre-me, per honrosu indicação da Presi 
dinc1a- d"a -co'mlssiio Mista de Orçamento·, relatar os Subane~os_ 2800"0-

--Encargos Geruis da União, e 33000 - Encargos Previdenciãrios da 

União. 
Orçamento da União, constante da Pro

posta Drçamentirla para 1988, prevê umu Receita de Cz$ •••••••••• 

3.238.487.000.000,00, -orftmda de Re.curs_o.s do Tesouro Nacion"al,ria!s 
Cz$122. 801 , 000,000 ,O O, preveni en t;S de Out-;a s Fot)t·e-; , c o n s t itu f das 

du receit~s prõprias das entidades da Administração !ndireta. 
Os dispêndios do Tesouro Nacional C"Om 

os subane~os ~qui relatudos atingem. o percentu-al de 7,99% do Or

çamento, distr-ibufdos da seguinte maneira: 

~ 
Encargos Gerais 
EnCargos PreVidencfãr-ios 

I - ENCARGOS G·ERAIS DA UNZM 

~ 
132.776. 462_ 

. ,.20.786.663 

em Cz$1.000 
4,26% 
3, 73% 

·A presente- Proposta Orçamentária desti 

na para o subilné~o Encargos Gerais da União, que c':lntarã soment; 
co11 Recursos do Tesouro Naci9nal, _a quantia de Cz$137.776.462 bj_ 

lllões. 
Por categoria econômica, os recursos 

alocados ao Subane~o 28000, ficou.ass1m: 
DESPEsAS CORREHJES .Cz$37 .608.187 .00.0 

Despesas de -cuSteio -ci119.396.3s·7.000 

Transferências Correntes 

DESPESAS DE CAP~TA~_ 

Investf11entos 
Transferências de" Capital 

. Cz$18.211.830.000 

Cz$100. 168.2?5.000 
ci,s6. 269:. so 7 .--ooo

czs43. 898.768; coo· 

A especific~ção da O"espesas dos Encar

gos Gerais da União, observada pela sua natureza, é dividida ·em 
projetes e at1vid~des, contemplando. o prim'ei.ro com Cz$ ••.••.. ~ ••• 
99.407.181.000, e-·o-segundo· com Cz.$38._369.281.DDO", cujos_ valo~ 

res serão distribul'd'os, por programa de trabalho, em 8 funçOes 

di! governo, como se dem.onstra abaf~o: 

FUNC1i0 

AdDlinfstração e Planejamento 
Agricultura 

Desenvolvimento regional 
Educ~ção e Cultura 
Habitação ~ u'rbanismo 

Saiíde e Saneamento 
Assistência e Previdência 

·8 Transporte 

II - ENCARGOS PREVIDENC!ItRIOS Q,li UNili:O 

·cz$1. DOO 

,19.878.983 
7.970.000 

60.166.2_97 

1L130" 
lS.OOC.QOO 

5.241.352 
28.040.300 

1 .468.400 

Es~e subanexo aparece com um~ dotação 

global, sob a su~ervisão do Ministério da Fazenda, de Cz$, ..••. 

120.786.663.000, interferindo com 3,73% nas despesus do _Teso.!!. 

ro Nacional. 
Por programas de trabalho, os recu1:, 

sos do presente subailexo serão aP~ icados somente em ativida

des cuja· especificação ê a ~eguinte: 

Pre.,.idência Social e InativOs 

e Pensi.;,nJstas 
__ PASE:.P 

C:Úl04, 470.610. DOO 

Cz$16. 046.053 .0"00 
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Mio. hã emendas iis partes--que relat!. 

mos que devu11 ser objeto de delilleração. 

Vale ressaltar, entretanto, que,co!l 

for111e recen.tes estudo: rzlativol'. ao comportamento da inflação 

no prÕ)(imo e)(erdcio, desenvolvidos pele Secretaria de Orça

mento e Finanças da SE?LI\N/PR, õrgão do Poder EJO.ecutivo res -

ponsãvel pela elaboração do Orçam"ento da União, indica-se que 

esta deverã atingir o nível de 120~, o dobro do considerado 
na elaboração da presente Proposta Orçamentiri&. 

A~.sim, com a finalidade de adequar 

o presente Projeto de Lei ii nova expectativa inflacionãfla, 

incluslve quanto aos aspectos legais e constitucionais .env'ol

vidos, principalmente os referentes ãs tranSferências e encar. 

gos obr1gatõriol'., ou vinculados, e ã recomposição de proje

tas cortados inicialmente, aduzim~s as seguintes alte.rações 

propostas pelo Poder Executivo: 

ENCARGOS GERAIS OA UN!II:O 

C$100000 ' 
Ot{)E sr tr. LF.li\-SF. 

PÁGINA CÓDIGO ESPECIFICAÇ.!10 
valor valor ,., 26101.03080.342.027 ANORTIZAç.l'iO E ENCAflGD5 OE 

FIN11~1J\MENTO · :S.070:-7.6S 11.541.491 ,., 28101.0:S090311.630 DESENVOLVIMENJO (),/\ nrnfl-
ESTnUTIPA SOCII\L URBI\Nn, 220.000 720.000 

'" 26,101.0:30918:S2.600 CONrJUSUIÇ)IO fiO FU'-00 OE 
lNVESTHIEN10 SOCifiL -

'""' 10.200.000 20.4oo:ooo 

'" 28101.03091832.681 I\POIO !lO DESEtNOLVII·IENIO 
ECONONICO E 501:'!1\L 2.9~8. 769 13. 7~8.1b9 

ONDE SE Lt LEIA-SE 

Pll:liiHA CCIDIGD ESPEC II': ICAÇI!:O v a lo r v a lo r 

'" 28101.04 J:s066:3. 447 C"Rf~~~l~U~~~~~A~g~~ 4.000.000 6.000.00_0 

'" 28101.044018)3.4 16 APOIO 1\ POPULAÇAcl ALRAL 
CARENTE 3.970.000 9.870.000 

'" 28101.07:391633.426 NOVO JEOUIT INHOt·HA 1.500.000 1.600-.000 

'" 28101.07401833.012 AÇOES INTEGRADAS NA FAIXÁ 
DE FRONTEIRA 1.342.000 1.692.000 

'" 26101.07401BJJ.4J1 CONTnAPMTIDAS DE EM11É5-
. liMOS EXTEnNOS .19.~(,6.3!17 68.f!riri, 1!17 

"' 26101.074018):S.43.S NovA rRCtliEIRA 1.800.000 6.000.001.) 

'" 28101.07401833.440 CEID.!>'l.VJJ·EN!O 00 aNTll)..(ESJE 1.57)~000 2.07:3.000 

'" 26101. 1057487).415 MJr~ fffilli'C!Oft. OHJ'JlTNuo 15.000.000 28.500.000 

'" 28101. 15814271.632 DISTRlSUIÇ/10 OE LEITE PARA 
CRIANÇAS CMENTES 19.200.000 4~.200.ÇJOO 

'" 28101.15814873.417 111"010 fi roruLtiÇ'IíO UI1DIINI\ 
CARENTE 8.050.000 20.050.000 

~-

ENCARGOS GERP.IS DP. UNII!:O 

CZ$ 1 000 00 

INCLUA-SE: 

PÁGINA cOO!GO ESF'ECIF'ICAÇ~O VALO< 

'" 28101 .010100_14.126 APOIO A AÇJIO LEGISLATIVA 250.000 ,., 8101.01010212.2~ REPAROS E CONSERVACJIO OE EDIFICAÇ['ES 
PÚ3LICAS 3,50.000 

'" 8101.01010251.127 CONSTRUÇJIO DO AtoEXO III E OBRAS COM-
F'LEMENTAAES NO COMPEXO 00 SENADO 
FEDERAL· 1.600.000 

"' 8101.010102,.495 CONSTRUÇJIO 00 ANEXO V E ÜSRAS C~-
~TARES NO COMPLEXO DA ~~ OOS 

800.000 IEF\JTAOOS 

'"~ 8101.01573161.07b 'UNIDADES HABITACIONP.IS 450.000 

360 8101 .020402,)..!502 CONSTRIJÇÃO OE EOIFfCIOS-SEOE PARA 
Jl.MAS OE WICILIAÇli.O E JULG!l.!e~TO 140.000 

360 8101.rooao24Z.m6 MAN..ITENÇJIO ob SERVIÇO DE PROCESSAMENTO 
CE: 'OADdS . 8.500.000 

360 810l.WJ80J04~ 116 DESENVOLVIMENTO E 'APERFEIÇOAMENTO DAS_ 
ATIVlOAOES CE: FlSCAI.IZAÇ~O 900.000 

'" 8101.0JOBOJ36. 735 PROVISÃO PARA ;~R-TIZAÇAO E ENCAROOS 
OE FINANCIAMEi'o rO INTERNO 29.041.200 

"' 28101.00080146.736 PROVIsAo PARA AMORJIZII.ÇAO E ENCARCqS 
DE fiNANCIPJoENTO EXTERNO 1::J2.419.600 

---. 
PÁGINA CÓDIGO ESPECIFlCAÇIIO - --- - VALOR 

361 13101.0J1052J1.2Xl CGNSTRLi;AO DO cAMpo DE LANÇAMENTO OE 
PJ..CAi'HêRA , 1.800.000 

'" 28101.04100553.495' PESQUISA AGROPEwl.RIA 50.000 

'" 28101.0413066J.SO:S AÇ0ES COr.1Ft.EMe:NTARES NP5 ÁREAS OE 
REF'ORr.1A 1\Q'tÃRIA .10.200.000 

'" 8101.04401833.504 lMPL.E~'.E:NT jl.ÇIIO DE AÇOf:S t.(l SETOR 
AGRÍCOlA 3.000.000 

'" 6101.0454077.3 • .50.5 APOIO A PROGRAMAS DE IRRIGAÇ]iO 4.600.000 

'" lzs1o1.06261601.DJ3 REAPAREL!-'JIMENTO DA fORÇA ~ 
EIRASILEIRil. a.ooo.ooo 

'" pe101.062716:S1.005 REAPMELHAMENTO DA ~MINHA 5. 700.000 

'" 28101.06271632.240 PATRUL.HA COSTEIRA 300.000 

'" 28101.06261661.040 REAPARELHAMENTO 00 EX!~RCITO -
7.500.000 

'" 28101.~7070313.147 APOIO A PEQUENOS H.JNICÍPIOS 500.000 ,., 8101.07401831.285 DESENVO..VI~NTO DO NoRciksn: DO BRASIL~ 
POL(.t.(ROESTE 500.000 ,., 28101.074018}:S • .500 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRLJTLRA 00 
SETOR AGRfCOLA DO ESTADO 00 HIITO 
GROSSO 00 SUL. .soo.omJ 

"' 28101.08070212.042 MANUTÕI~ E DESENVOLVlt-ENTO oo· ENSINO 7:2.000.00;) 

'" 28101.08421881 .é26 APOlO AO OCSENVOLVIMENJO DA EDUCA---
ÇIIO ElÁS!CA 5.o.so.oDà 

"' 28101.116}3534. 123 DEFESA DA ECONOMINP. CAFEEIRA 11.000.000 

J6} 8101.13~271 .J66 SIJPLE~~NTAÇÂO ALIMENTAR 2.600.000 

'" 28101.13754283.501 CONSTRUÇIIO 00 CENTRO REGIONAL OE 
MEDICINA 00 APARELHO LOCOMOTOR 257.000 

'" fus1ot.15824924. 124 CONTRISUIÇI\0 OA UNIIIO AO SISTEMA NA-
CIONAL DE ASSIST~NCIA E PREVID~i'ClA 
SOCIAL 1.200.000 

'" 8101116885371.467 BR-110/BA- JEREM:JASO - CICERO CANTAS 1.000.000 

'" 8101.16885373.507 CONSTR\ . .'ÇIIO E PAVIMENTAÇAIJ DA. MALHA 
ROOOVI~RIA NACIONAL 20.000.000 

'" 8101. 16885394. 125 INFRA-ESTRUTLRA SASICA RODOVIÁRIA 6.960.000 

'" ps101.16895453. 506 t.(PJ.IALIZAçno CONTÁBIL DA REOE f'ERRO-
VIIIRIA f'EDERAL. S/11. 2.140.000 

"" pa101.1éS0~64.122 RECúPERAÇIIO E JlJ>.'PLIAi;lío DA. FROJA l-ER-
CANTE Nll.CIONAL' ·- · 12.~00.100 

'"' 6101.16915721.243 TRANSPORTE ROOOV!~RID URBANO C-E BE_LO 
HDR1ZON1E . 1.920.000 

EN'CARGOS PREHDENC!ÃRIOS DP. UNIM 
C2$ 1.000 00 

P~GINA cOOIGO ESPECIFlCAÇIIO 
Ota: SE Lt . LEIA-SE 

' V c R 

'" 33101.15824952.013 ENCI.IRGOs CD~ 'Ii'íATIVOS E 
PENSICtllSTAS 104.740":610 193.189.627 

Em decorrencia do-relatado, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 1, de 1987 [_CtlJ, nas partes reh

tivas aos Encargos Gerais da União e aos Elic.ar9oi- P-revide-nciã

rios da União, com as alteraçõeS niendonadas. 

de 1S87. 
FRl\NCISCO ROLLSMBERG 

J01io CALMON 

LEOPOLDO PERES 

NABOR JONIOR 

Sala das ComissõeS,-em 21-de outubro 

RACHID SALDANHA OSRZI
1 

(.u.s.:<b,,.k_ 
RAIMUNDO LIRA 

POMPEU DE SOUZA 

EDISON LOBÃO 

HUGO NAPOLE.!'i.O 

ROBERTO CAMPOS 

MAURO BORGES 
MEIRA FILHO 

DASO COIMBRA 

JOÃO CARLOS BACELAR 

MliRIO Lif.!A 

MAURO SAMPAib 

MILTON BARBOSA 
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·NILSON G!BSON 

NYmm. BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

RU~EN FIG0E:tR0 

VIRGILDJi.SIO DE SENN'A 

JoJ\O ALVl:S 1 ~/t., 
Stll.GIO BRITO 

SIMli.O SESSIM 

J'OFAAN FREJAT 

J'O!..O MACflADO ROLLEMBERG 

ANTONIO FERREIRA 

SAULO QUSIR0z 

FURTADO r..Er!E 

ARTENIR WERNER 

CESAR CAI.S NETO 

FELli'E MENDES 

ADHEMl\.R DE Dl!.RROS FILHO 

FERES NADER 
FABIO RAtlNliEIT'.l'I 

JOSf: LUI~ 01:: SÂ 

'GlPEL D1\NTAS 

GEOV1\NI I)ORGES 

ARNALDO l'IUETO 

JORGE 1\.RBAGE 

.:iOAQUIK BEVILACQUA 

CARREL DENEVIOES 

PARECER N' 34.' DE 1987-CN 

REl.ATG"RIO 

Da COMISS;I;O MISTA DE ORÇAMEKTO, ão Pr.Q. 
.:leto de l.o:ti n9 1, de 1987 (Cif~ que "E~ 
tima a Recei.ta ct fi>:a a Despesa dn 
Uni i o para o exercfcio f1na.ncel ro de 
1988" ~ Subanexos 32000 - Encargos Fi
nancef ros dA Uniio e 92000 - Orçamento 
du Oporllções Offthf.s d~ Crêdito. 
Rt:latot": Deputado 'si!RG!.O BRITO· 

Conforme dete'rtainam dispositivos cons
tituçfonah "artigos ·62, 65, 66 e 81, fnC1sC! XI>:, o Exc~tlentfs
Simo Senhor Presfdenh da República 5ubmeté i aprcc1açio do CCin-
9t"esso Nacional a Pt""oposta Orçamentirh da União'·p-;ú·a o- exercfeio 
de 1988, por 1ntermédfo da Menuç;:eDl n9 151/87, na origem. 

· Coube~nos a honrosa m1BiiJ de relatar 

a parte relativa aos Subane:<os 32000 ~ Enctrgos Financeiros da 
Uniio t: 92000 ~ Orçamento du Operaçõos Oficiais de Criidito. 

O al-çamento da União,, con5tante da Pr_2. 
posta orçamentit"h pan t98B, previ u11a Mcelta d& Cz$ ••••••••• 
3.238.487.ooo.ooó,oo, oriunda de !tecursos do Tesouro Nacional 
r~ais Ct:S12:2.80t.Ooo.ooo.,oo, provenientes' de Outru Fontes, cons
t1t'u1du das receitas própioU.s' das entfd~du da A.d.:~i,nistr-açio I!!, 

di reta. 
Ao Subancxo-Encarg~s Financeiros da 

Untio, sob a supervisão do Mtnisté'Ho da Fazenda, for"àm alocados 
recursos do Tesouro, par~ o·-prõxi,rao.exerc1c1o, da ordem d~ Cz$ •• 

931.054.457.000,00, que abso-rve -28,75,; do orça!llento global da 
União. 

demonstrativo da despesa de fn-úi; 
gos Financeiros por Função, Progra!lla e Subprogram~ p~ra' 1988 
é o seguinte: 

DfMONSTAATIVO tlA OESPESA POR FUNÇÃO, PROGRII.r.'I.O. E SUP~ROGRAMA 
310CD - I:NCARC:OS FINAJIICfiROS DA UNIÃO 

coemo 
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..... 

' ••.,, 
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-:,:::g;:-. ... 0<1' ... 
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.... oo •• ., .......... ....... ....... ....... 
........... 

Ao Sub~nexo 92000 - Orçamento das Ope 
rações Oficiais de Cré'difo, foram deStinado.s recursoS de outra; 
fontes - sob superv1sãD do Ministério da F~zenda, no valor de 
Cz$1.380.981.520.000,00. 

O Orçam.~ilto das Operações Offciah de 
Crédito compreende as receit·as e desembolsos re1ac'ion~dos com 
.os prog17a~as de crédito, subsfdi~; creditfcios, aquisição e ve_.!!. 
da de produtos amparados pela polhica' de garantia de preços ml 
-nifllos e a formação de estoques reguladores, contemplando, _tam
bém, rec~rsos para ~~nea!llento de instituiçÕes financeiras fide
rais e estaduais em regime de administração "espechl temporária,. 
refinanciamento de dfvidas da Uniio, dos Estados e Municípios 
com avais do Tesouro Nacional~ e da micro, pequena e mêdia em
presa. 

O progra!lla de tr;.balho esti cons~bs.,. 
tanciado no quadro a seguir: 

PltOGRAM.O. DE -riiASALI!O 
v:!DO!t- ORÇAMEI>Iro DAS OJ'I<RAÇÔE$ OFICIAIS O~ CRitOITO 
82101 - RECIIRSOS SOB SUPER\fiSÀ,O 00 MINISTERIO 0.0. FAZENOA 

COOIGO ESPECIF1CAÇÀO 

.-............... .........., 
._., ...... ""-... ..... ., ......... ,. ... 
~~~t~:ªflf:~?f~~1::~l;:· 
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PROGRAMA .D~ TRAIIAlHO 

:;~g~ : ~~g:::o~~ODBA~~~O~~V~~~SO~F~:~:~T~gR~~~~~ENÕA 

COOIGO ESPD:IFICAÇÃO PROJETOS A1'!VJ.O.o.OES 
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Não tli emendas ãs p~rtes que redtamos 

que devam s.er objeto de deliberação. 

Vale ressaltar, en.tretanto, que, con~ 

fornte recentes estudos rela;tiYOS ao comportamento da inflação no 

prõxfmo exercício, desenvolyfdos pela Secretaria de Orçamento e 
Finanças da SEPLAN/PR, órgão do Poder Executivo responsãvel p"ela 

elaboração do Orçamilnto da União, indica-se 'qu_e esh deverã ati!!_ 

gfr o nlvel de 120:1: - o dobro do considerado na elaboração da 

presente Proposta Orçallentãri a. 

Assfm, tom a finalidade de &dequar 

presente Projete de Lei· ã hova e.xPectativa fnflaticnirh, lnc1u~ 
sfve qllanto acs aspectos legais. e 'tonstitucionais envolvidos,prf.!!_ 

cfpa1mente os referentes is tr11nsferências e encar~os-·obrl9atõ~ 

i-ios,ou vinculados, e i retomposiçio de pr9.ie[os córú'dos· infti

almente, aduzimcs as segllintes alterações propostas pelo Poder 

Executivo: 
:nooO - ENCARGOS F'INANC~lROS DA UNI.l\0 

Em Cz$ 1.000,00 

ESf'ECIFIÓ'IÇ~O 
ND< sE L'r ·-Ü!A-SE 

PÁGINA CÓDIGO 

J82· J2101~0J070J14.101 PROGRAMI\Çil.O 11 cÁRGO DO 
ORÇAMENTO DAS. OPERA-
ÇOES OriCIAIS !E CFffinO :S75.S44.315 511.5$19.281 

"' 32101.03080336.71$1 ENCARGOS DAS OBRIGAÇÕES 
E LETRAS DO TESOUFIO 
NACIONAL 264.8$16.0LIJ 378.907.000 ,, :mo1.04070314.101 f'ROGRAI.fAÇil.O A CARGO OCf 
ORÇAMENTO DAS OPERA-
ÇOES OFICIAIS t;E amno 34.714.258 47.25.:5:.048 ,, J2101.04160314.101 PROGRAMA"çiiO A CARGO DO 
ORCAMENTO DAS OPERA-

80.678.558-ÇOES CFICliUS DE CR~DITO 59.270.171 

'" 32101.11Q70J14.101 PROGRAMAÇil.O A CARGO 00 
ORÇAMENTO DAS OPEJIA-
ç0ES OFICIAIS !E rntuo 7).877.978 100.562.703 

I 384 32101.11 160314. 101 PROGRAMAÇil.O A CARGO DO 
ORÇAMENTO DAS OPERA-
Ç0ES OriCIAIS .OE 

19.3ó2.218 CR~DITO 14.224S74 

.ORÇAMENTO DAS OPERAÇriES OfiCIAIS OE CR~OITO 

RECURSOS SOB A SÜPERVISii.O 00 NitHST~RIO DA FAZENDA. 
A) RECEITA Cz$ 1.000,00 

--
PÁGINA CÓDIGO ESPECIFICAÇii.O 

Cf'oOE SE L~. LEIA-SE 

VALOR VALOR 

"" 1000.00.00 RECEITAS CORI\aiiTES 60.282,597 82.008.61:5 
1049 1600.00.00 RECEITA OE SERVICOS 60.282.597 82.006.613 
1049 1600.02.00 SEFWIÇOS FII'WK:EIROS 60.282.597 B2.008.6D 
1049 1600.02.01 JLROS OE El-F'RÉSTOOS 60.28'2.5c97 82.006.613 
1049 foo0-00.00 RECEITAS OE CAPITAL 1.no.69S.9'2J 1.797.7!ú:.4J2 
1049 300.00.00 AMORTIZAÇJIO OE Elf'RÉS.TIMOS 762.767,827 1.0~.J27,624 

1049 400.00.00 TRANSFEfé.lciAS OE CAPITAL 5,.931 ;096 759.455.808 
1049 2410.00.00 TRANSFER~NCIAS INTRAtioVER-

NAI-ENTAIS 557.931.096 759.455.808 
1049 411.00.00 TRANSf"ERtNCIAS DA ~IJIO 557.931.0% 759.455.808 
1049 2411.01.00 TRANS~IAS OE RECiJA-

SOS 00 TESMO NACIONAl. 5.57.931.026 759.455.808 
1049 411.01.29 TRANSF"ERê-K:IAS OE REM-- SOS OE TÍT\.l..OS OE RES~ 

PONSABIL IOAOE 00 'TESOg 
RO NACICWJ., 527.484.441 718.011.821 

1049 41t.Q1.Xl TAANSf'EREtl:lAS OE RE;CI.R~ 
,SOS OE OUTRAS OPERA-
ç0ES OE CRÉDITO 30.446.655 • 41,44J.987 

B) PROCRAMA DE TRABALHO Cz$ 1-000,0D 

PÁGINA CÓDIGO ESPECIFICAÇ~ 
O!'« SE L~ LEIA-SE 

VALOR VALOR 

1049 2101.03070)14.09.7 SANEAIENTO FINAI'<'CEIRO OE: ESTA-
DOS E t.WICÍPIDS. 54.373.2&1 74.012.9051 

1049 2'!01.0XI70314.09a S~~%:;!~EIRO OE SAN- , 
89.536.306 121.876.620 

"'9 9'2101.03070314, 109 REFINANCIAH::NTO DE DÍVIDAS EX-
TERNAS CG1 AVAL 00 T.ESOO'IO 
NACIONAL 336.504.800 458.050.345 

1049 2101.04070J14.09SI f"'NANCIAIENTO DE INVESTIM:."NTOS 
AGROPECUJIRIOS 35.984.215 48.981 .. 713 

10" 2101.04070314.100 F.INANCIPJ.ENTO DO CUSTEIO 
PECUAA.!D 11.370.200 15.477.116 

1050 92101.04070314.106 FINA!\'CIAI-ENTO 00 CUSTEIO 
IIGRÍCOLA 313.134.840 426.'239.144 

1050 2101 ,Q4160J14. 106 FINANCIAIENTO DA ?ClÚTICA OE 
?REÇOs ~!co~ ;roa.,579,,541 420.o;5a,471 

1050 ftot .04160314.101 ESTOQUES ,RECI.(.AOQflES 40.785.221 . 55.516.843 

1050 2101' 1 '1070314. 102 FINANCIMNTO OE lNVESTIMEN; 
,TOS INDUSTRIAIS 24.824.756 33.791.458 

·10~0 j:n1D1.11070314.10.4 F"INANCIAMENTO DAS EXPOOTAÇt!e:S 120.468.~60 16J.9SL804 

1050 jn101.11DW14,105 REF'INANCIAIIENTO OE DÍVIDAS OE 
I.UCRO, PEQLe-IAS E !~leiAS 
EM'RESIIS JS54.45J 5.Ja'2.801 

1050 j9'2101.11160014.10~ riNANCIAMENTO DA ro.ERCIALI-

~~~~~~is~~ AGRO-lN- 41.465.340 56.442.621 

- ll..I....Q. 

Alrte Q exposto, SOI'IIOS peh aprovaçíi'o do 
Projeto nas partes referentes a Encargo= ·Fina.ncefras da Unfio e a 

Orçamente das Operaç-ões Ofitiafs de' Crédito, .com 11s modificações 
encim~das. 

1987. 
FMNC:CSCO .ROLLEMntnc 
NABOR JON:COR 

Sala d&s Comiss&ts. e111 2l de outybro de 

RACH:CD SALDANHA OERZI
1 

?t><!'$tO.Iivfa 

R1!-IMUNOO LI~ 

POMPSO OS SOUZA 

EOISON LOn.l'\0 

HUGO NAPOLEJi.O 

MAURO BORGES 
MEIM FILtJO 

DASO COIMBRA 

J01i.o CAlttOS . I!AÇELAR 
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MARIO LIMA 

MAURO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSON 

NYDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

J"OÃO ALVES 
StRGIO BRITO ,,';\I:~Ar<>.e 

SIMÃO SESSIM 

JOFRAN FREJAT 

JOlii.O MAClU\DO ROLLEM~ERG 

ANTONIO FERREIAA 

FURTADO LEITE 

ARTENIR WERNER 

CESAR CJI.LS NETO 

FELIPE MENDES 

ADHEMAR OE BAP.ROS FlLl_IO_ 

FE:RES NAOE:R 
Fl\1310 Rl'ltJNEIE:lTTI 

JOSS LUIZ OS Sl\ 

GIDEL CANTAS 

GEOVANI BORGES 

ARNALDO PIUETO 
JOAQUIM BEVILACQI.lA. 

CARREL BENEVIDES 

PARECER N' 35, DE 1987-Cf>l 
DA COMISSJi.O ~liSTA DE ORÇA!>'tEN'I'O, sobre o Projeto 

de Lei n<;> l/87 (Cl}, qU( "e:r:tima a Receita e fixa 

a Despesa da União pt.r<:~ o exereii::io finanCeiro 

de 1988", Subanexo 3000: TAANSFEil.tNCIA a EST~ 

DOS, DISTR!'l'O F:etlERAL e MUNIC!PIOS e 3900 - :Rf 
SERVA DE CO_N_T_IN~_&NCIA. 

R E L A ':! 0 Rt Senadol:: RACH_I_D_ SALDANP.A DERZI 

Nos tarn~o~: -contiaos nos a:~:tigos 65 e 66 aa Con_stitui9_ão, o 

Excelentíssi:r.~o Senhol:: P:~:e~idente aa RepÜblica submete i aelibe:~:açi.o ao 

Corigl::'esso Nacional Proj~to de Lei que Oliitim~. a Receita e fixa a Despl<!sa 

da IJnião para o e11ercicio ae __ l988. 

Dastacmr.os, d11. Mensao;em encaminhaa_o:ra <!o Projeto, os 11e9Ui!!. 

- tes tópicos, que eselarecGOm a metoaologia 11e9'Uida para a elabO:rl!lção do 

orçamento da Unii:o p11ra o próximo exc_rci:cio: 

~A Proposta Ox:'Çamentári.a da up.ião foi elaborada 

admiti,ndC!-IIO,- para o ano de. 1:;188, 011 se_guintes __ parâfNl!t_:ro:; : . 

taxa de infll!.ção de 60,0' (dez/dez), =escimento_ de 6,0'!; ao 

Produto J;n_terno Brut_o~ _saldo na Balança comerc:i.;~l de US$ .• 

10,0 bilhÕes, a u;n déficit- (no conea~to opera~o_nal de ~ 
C(!Sllidaae de financiamento liquido) de 2,_0l ClO PIB, c=a 

prevê o Pl11.n0 do Controle MacroeconÔ!nj,çQ~ Do :refarid~ 4ãfi
cit, o orçamento da União; ol::'a sUbmetido a Vç_ssas Excelên -

cias, :responde pol:: 1,27'11, ficando o r§ls;;tante ã conta das n~ 
cessidades das_ empres11a estatais, dos Estaaolll e Municipios, 

e do Sistemll. Nacional de P:reviaência e Assistê:"eia Social 

(SINPAS)," 

O quadro 11. aeguir apresenta oro principais itens das :roce!. 

taa do 'I'esou:ro c evidencia o Imposto sobre a Renda, o Il!lpor>to s;;obrc P:r2 

duto5 Industrializados e 11.s transfl<lrências vinculadas 110~> Estados, Di.!. 

trito f'aderal c Munidpios. 

RECEITA DO TESOURO_ 
(ESTIMADA) 

Cz$ Bilhões 

ESPECIFlCAÇÁO UNIÃO ESTADOS TOiAL MUNlCil>IQS 

IMPOSTO SOBnE A IMI"ORTAÇÃO _77,7 77.7 
IMPOSTO SOBRE A RENDA 
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS lNOUSTRIAl.l· 

51a,2 25~.~ 773,5 

ZAOOS 405.7 199,8 605,5 
IMPOSTO SOBRE OPERAÇOES FINANCEIRAS 109,0 109,0 1Mt8fs0 SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICA· 

29,0 29,0 
IMPOSTO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUS· 

TIVE IS E ADICIONAL 26,0 38.9 64,9 
IMPOSTO úNICO SOBRE ENERGIA ELHRICA 19.9 "·' 37.2 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOClAl 142,0 1<!2.0 
CONTRIBU!cAO DO SAl.ARIO·EDUCAçAO 12.3 24,5 36,8 
CONTRIBUIÇÃO PARA OPINE PROTERRA 58.0 58,0 
OUTRAS RECEITAS 193,!3 28,0 221,8 

SU8TOTAL 1.586,6 568,8 2.155.4 

OPERAÇ0ES DE CRt:OlTO 1.063,1 1.063,t 

TOTAL 2.669,7 siã:s 3:2_3_8,5 

A reca.ita global da Onião para o exerc!cio financ~i:ro da 

1988 foi ast:tmada em Cz$ 3.238.4.87.00.0.000,00 ltrês trilhÕu, duzent.osJ 

e Ú:inta El oito bilhÕBs e quatrocentos e oitenta e sete mil cri.lzadoll} e 
a aallpeSa fixada em i<;IUII.l valor, apresentando um incremento nomiil-al de 

481, 77'1<. 

Coube-nos :rel11.ta:r as partas referente.!! .!is Transferências a 

Est&dos, Distrito Federal e Municipios e ã Reserva de Contingência. 

I - TltANSFE:n!:NCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNIC:I:PIOS 

As Tl·ansfc:rências a Estado~>, Distrito Federal c: Munic!pios 

_têm por fundamento leg'lll o que preceitua os a:rtigos 25 e 26 ep~:roiigrafos 

da Lei Maior. 

Entre vã:rio5 terna:~ em discussão nos meio:; politico~, um lll,ll 

rece ser dest~caa.o, prinoipalmente no moroonto atUal em que se :redige a 
nova constituição, a lk:forn~a TribUtária. 0bservamos, dia:riarr.ente, a 1~ 

ta quG: os Est.aaos e Municipio,.., Por inte:t'll.édio dOs adlginlSH-ado:rS5, vêm 

tendo para angariar :recursos p11:ra colocar em prática seus programas de 

tr_abalho. Entena.emos que a Constituinte dev11. dar os passo~ necessários 

P.àZ.a que ocorra \lllla descentrali;açio da arrecadação do Governo Federal, 

visando diminuir a depenõência dos Estados e aos_ Municipi~s i ação do 

Podar Central. 

Da deliipesa global da União, p11ra l98S,CZ$ 609.748.615.000,00 

(seiscentos e nove bilhões, setecentos e quarenta e oito r.ü.lhÕes e sei!_ 

centoa o quinze l!lil cruzados) destinam-se aos Estados, Distrito Federal 

e Municipioa, :rep:rl<!sentando 18,82\ do total gera_l, e um aumento nominal 
de 467,36,., em confronto coro. as dotações aprovadas para esta exe:rc:l:cio. 

Abaixo, apresentamos o demonst:rlltivo da despesa por Proj~ 

tos e Atividades e a Supervisão desses recursos pelos Ministérios co.;: 

respondentes: 

DEMONSl'llATll/0 DA D~S,ESA POR UNIOAOts ORÇAMENTARIAS 
3000~ • mANSFERENCIAS A ~STAOOS. DISTRITO FEOUIAt. E MUlliiCIPIOS 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATlVI~OES 

............................ ,.,, .. , ...... "'" 
··=,!~.1::"""" .................... ...._.... 
"':t".!:".'::O.:r.::'""" ...... ,. ... , ... . .. .._.- ........................ ""' '"'"""""' 
-..::-: ... ~.~!:"''"" .................... _. ... ... 

'!''"' "'""''"' ............................. """"""'' .................................... '"'"''" ·,. ...... 
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~lev~~; notar qu.3 do total éta ve:~:b~~; a se.r t.ransfo<!rida. 87,291i 
éta:stinalll-ae a ativi.Qa.<lea, enquanto os projetes foram contemplados com 
12,7l't; e que cabe ao Ministério da Fazenda a Supen-isão .da maior parte 
dos recursos, part.icipando com 73% do_ total. 

Essas 'l:ransferência.s atenderão despesas concernentes ã Ed.!:!, 
caç-ão c cultura, Energia e Recursos Minerais, Saúde e Sanea.ll\ento, Asai!, 

tência e Previdê!ncia, Defesa Nacional e Segurança PÜblica, Dose-nvofVi -
mente Regional, Habitação e Urbanismo e Transporte. 

Em virtude da estreita cor.t:elação entr<;~ as 'l':ranaferind.as 
e a Receita Tr1butãria, apresentamos abaixo em quadro demonstrativo da 
participação entre estes itens no per.Iodo de 1984 a 1988: 

ANO RECEITA l'RIBOTJi.RIA TRANSFE~~Cl.A 

1984 U.987.69S 4.100.320 27,35 

1985 59._:._ 89. 26~ 19.393.229 32,65 

1986 213.606.400 69.526.170- 32,54 

1987 306.600.000 l07.46so.6n 35,05 

1988 1. 745.325.900 60"9----:-74"8.615 34 ,_$1_J_ 

O Projeto prevê, ainda, em seu ar<-..igo 69, item IV, ã suple 

mentação a Ti~-nsferências- "' Esta<:l.os, Distrito Federal, 'I'erritôrios ; 
Municípios, observados os limites <:l.a efativa arreca<:l.ação do caixa do 
exel:-cicio, dispensado o Poder Executivo doa decretos de abertura do<! =! 
ditos nos casos em que a Lei <:l.eterminZ~ a entrega, de forma automática , 

do pro"dut_o dessas receitas. 

O orçamento Geral da União_ prevê uma P.esen-a de coritirigên

eia de 20,0 bílhõe:~: <ie cruzados, que non termos da alÍn<lla ~· ao artigo 
69 da Proposição, destinam-se ã abertura de créélitos suplernenta~!• r~ 
forçando dotações-, preferencialmente as relativas a encargo:~: com pe!! 

soal. 

Esse valor corresponde a um incremento nominal de 15011: em 

relação ao Orçamento da União, c ul'lla particip"ã~ã~--do ti~somente O,Glt, 
a Jllais baixa nos últimos 5 ancs, e qulil-ji alcançou, em 1984, "'13~49' , 

sendo que no presente e:-eercieio sua participação é <ie 1,43'- Es;sll pequ~ 

na participação deve-se ao fato de que a maior- pai-te da despesa :Pi está 

prevista no orçamento1 o que ~ a _entende:r que .o Governo· mOdif~c_ou 

0 carátel:' emergencial de 'alguns gastos, passando a inclui-los nas 

previSÕes normais. 

A concei tuação de Reserva de Contingência acha-se CCJ!!. 

tida no Decreto-lei no l. 763 , de 16 de janeiro àe 1960, que atr!. 
bui ao artigo 91 do Decreto-lei n9 2Q_O, de 1967, a seguinte re

dação; 

" Sob a denom~aç.io de Reserva de Contin -

gência, c Orçamento anual poderá conter dotação glo

bal n.io especificadamentliil destinada a determinado 6E. 
gão, unidade orçamentária, programa o_u o_at_egoria eco
cômiea, cujos re=sos seriio utilizados p<ira abertura 

de créditos adicionais." 

Não h.i e:mendas às partes quo relatamos qua davam ser o!!_ 

jeto de deliberação. 

Entretanto, por solicitação ao Poder ExecutiVO, aduzi
mos as alterações a. seguir, co1110 rolntor, que tem. por objetivo c~ 
~tibilizar os anexos que relatamos com a nova expecta_tiva inflõ!l -
clonãria para o prSximo ano reestim8.do ·p,_la secretaria de Planlllja
mento, inclusive quanto aos ;p,gpectos constitucionais e leçais de 
di•tribuição tr:ibutiria: 

. 

PÁGINA CÓDIGO ESPECif' ICAÇi'ío 
ONCE: SE L~ 

~i~ ---võlõ-,-
>71 30101.07381812.350 f'UNOO DE PART1CIPAÇ)IO 

ODS ESTADOS, DO DIS-
1RI10 f'ED::RAL E DOS 
TERRITdruos 141.649.199 200.414.200 

' , 30101.07361612.35, FumO DE PAIHIClPAÇ~ 
DOS MU'4IC!P10$_ _ _ 157.865.1101 "'·"'·""' I '" 30101 .07J6 1612.352 COTA-PARTE DO ICM, ITBI 
E IPVA - MUNlC!PlOS 
DE TERRI16AIOS 107 .soo 158.760 

>71 J0101,06_421812.J50 f'LNOO DE PAIHlClPfiÇI\0 
005 ESTfiOOS I 00 OIS-
TRlTO f'EDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 48.510.001 68.635.000 

'" ~0101. 08421612. J5T rtJNDO OE PAIH ICIPAÇilO 
DOS M.INICfPlOS 58.904.997 83.342,496 

'" 30101. 13751612.351 fl.W'IDO DE PAAT ICIPAÇ]iO 
DOS MUN!C!PIOS 14.137.104 20.002.200 

372 30!01.15841612.350 F~~ ~T=~~~~Pg~-
TRITO F"EDERAL E DOS 
TERRITÓ'UOS ~.880.60Q 5.490.600 

'" 30101.15841612.351 rl.INOO DE !'WH !Ciri\Çllo 
DOS MUNIC!PIOS 4.?12.398 6.667,/;Q/j 

"' JQ101.15641812.J.52 COTA-PARtE 00 104, !18I 
E I?VA - MUNICÍPIOS 
OE TERRITJjRIOS 2.200 J.240 

PÁGINA CÓDIGO ESPECIFICAÇ.!lO "'"' VAI.OR 

'" 30102 .ona1St:L019 FLNOO ESPECIAL 27.720.000 39.220.000 

"' 301 02.07381813. 0~6 COTA-PARTE DOS ESTAOOS, 
D.F". E DOS TERRITÓRIOS 
00 AOICIONAL 00 1""":15-
TO úNICO S/LUBRIF. E 
ro-t3USTfVEIS 2.809.000 4.000.000 

"' ~0102. 0738181J:.C07 COTA-PARTE DOS 1-l.NIC!-
PIOS 00 AOICIONAL 00 
11-'POSTO (!NICO SOBRE 
LUBRlFICA~TES E CC'\1-
BUSTÍVElS 1.400.000 2.000.000 

"' ~01 03.09401812. 601 COTA-PARTE 005 ESTADOS, 
Q,f'". E TERRITdRIOS 00 
I/oPOSTO ÚIIICO S/M!IIE:-
RAIS 8.400.000 11.900.000 

"' 30103.09401812.604 COTA-PARTE OOS MUNICt-
PIOS 00 II-FOSTO t).Jrco 
SIMI!>EAAIS 2.400.000 3.400.000 

"' 3010~.09511312.6-09 COTA-PARTE OOS_ESTAOJS, 
O.F. E TERRITÓRIOS 00 
lt-F'DSTO CN1CO S/Er-ER-
GIA ELÉTRICA 18.600.000 26.300.000 

"' 3010J.0951 1812.612 COTA-PARTE DOS t-UoliCf-
PIOS 00 li>FOSi'O ÚNICO 
SIENERGIA ELtfRICA 3. 720.000 5.260.000 

374 30104. 16361813.0 1~ COTA-PARTE DOS ESTADOS, 
O.f'". E TEtlJUT~lOS 00 
II-FOSTO ÚNICO 5/l.U-
BRIFICANTES E CIM3US-
T!VEIS 23.200:000 32.800.000 

'" 30104. 1638161J.016 COTil.-PARTE OOS 1-l.N!Cf-
PIOS 00 !!-POSTO ÚIIICO 
5/Ll.eFUF"ICANTES E COI_:! 
SUST!VEIS 11.600.000 16.400.000 

'" 30104.16~81813.017 COTA-PARTE 005 ESTPOOS, 
Q.F". E TERRITÓRIOS 00 
ltoPOSTO- SOSRE TAANS-
PORTES 7.00CI.OOO 10.000.000 

374 ~0104.16381613.016 COTA-PARTE OOS 1-WICf-
PIOS DO II-F'DSTO 506RE 
iRANSPORTES 2.SOO,OOO 4.00CI.OOO 

"' 301010 .04;:561813.023 TRJ\NSf'"E~NClll.S PARA !oUIII 
CÍPIOS - II-F'OSTO TER--
RITil'I.IAL RLRAL 600.000 700.000 

'" 30107.08420312.676 COTA-PARTE DOS ESTAOOS, 
O.F. E TERRITÓRIOS 00 
SPLÁRIO EOIXAÇliO I :Z'I.~OO.OOJ 34.600.000 

-Em consequência, ainda, corrija-se~ valor da Reserva 

do contingência para Cz$ l9l.Soo.ooo.ooo,oo. 

Ante o ~~oxpoato somos pola aprovação do P:t:ojeto nas pa.!. 
tes relatiVIII.I!I a 'l;'ransferências 111. Estados, I;).~ostrito Federal e MUni -
eipios e~ R.asen-a ae Cont!n_gêncio, eom a:F'"alteraçõea met~cionadas. 
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FRANCISCO ROLLE~IDERG 

.JO~O CAt:.MON 

LEOPOLDO I'ERES 

NAOOR JÚNIOR 
MCHIO Si\LDANTIA DERZI 1 !J.4.1n 
AAIM.utmO LIRA 

POMPEU D!>: SO'JZA 

EOISON LOBÃO 

HUGO Ni\PO:t.EÂ'l 

RODGR'l'O CAMPOS 

MAURO BORGES 

MEIRA FILHO 

DASO CQIMB_M 

GENEBALDO CO!UtEIA 
JO:i.O CARLOS BACDW'.R 

MARIO LIM.A 

M.l\.URO SAMPAIO 

MILTON BARBOSA 

NILSON GIBSO!'i 

N:lDER BARBOSA 

ROBERTO ROLLEMBERG 

VIRGILOJI..SIO DE SEN;NA 

J01i.O ALVES) P.u.\dt~ .l_oJ4..1...di 
StRGIO BRITO 

SIMÃO SE:SSlkt_ 

J.Ol\0 MAC:1:1ADO _ROLL~lBERG 

.ANTONIO FERREIRA 

SAULO QUEIR02: 

FURTADO LEITE 

AATENIR WERNER 

CESAR Cl\LS NETO 

FELIPE MENDES 
ADIIEMAR DE BARROS FILlfO 

FERES NJ\DER 
Fl\BIO Rl\UNI!EITTl 

.rosr: r..Utz DE sll. 
GIDGL D~"l'J\S 

GEOVl\NI BORGES 

ARNALDo;:> I'RlETO 

JO.RGE- A'ROAG& 

JOAQUIM BEVILI\CQOA _ 

CARREL BENEVIDES 

PARECER N' 36, DE IS87-Cri 
DA COMISSl'.O MISTA DE ORÇAMENl'O, sobi:e O -proj!. 

-to de Lei n9 01, ele :!.987 (CN), g:ue ~estima a. 
receita e !i;.c:~ a claspesa da União para o exe! 

c:f.c:t:o finan-c:eiro de. 1988" - Receita e texto ela 

Lei, 

REL.!\TOR: Senado~ EDISON LOBÃO_ 

CUmpr.tnao C!eterminaçii:o c;_on~t;.ttuc:ional, o Exc:!::. 

lentS:ssi:rno senhor Pr~sidente da RepiThlica submete à apreciação elo con, 

gressb Nac:ional o Projeto d<! Lei de Orçaroonto que estima a receit;a e 

- '· 

Vala destacar aa Metlsag.:;_m Ptesidencial: 

"A :RECEITA l!:STIMI'.DA 

lhões, 

e de c-4 

A receita elo TesourO, estimztda emC2$ 3,238,5 bi 

c:onSÚtu:i:ã.a de cz$ 2.1"55,1 :bilhÕos_-qe rec:~i_tas co_rrente'; 

1.083,4 :bilhõe= ele receitas de capital, cle.stinanclo-se Cz$. 

1...261,5 bilhões ao financiamento C!as deS);X!sas ord.iná~ias e 'Cz$ •. , • 

325·,1 :bilhÕes às· vinculadall da Utlião • .I>.Ol!l_ EstaC!QS, _Distrito F"ederl.ll 

e Municf.pios, em obeã.iência a C!ispositivos constitucionais, sel:.ii:o 

tJ;ansfer:iã.os Cz$ 568,8 l::>ilhÕes, cabendo às õpe:rações -clel o::::ré.<1ito r~ 
ponder com Cz$ 1.083,1 bilhÕes·da re.-Ceita, 

lO. A receita d? Tesouro:. {exc:eto Operações "-e 
Crcidito} apresenta cr-escimento nOI!Jina~ de 88,0t em. relação ii reestJ:_ 
mativa para 1987, Nwu cont.EI~tQ_il,e inflação decre!lcente, a' def~ag_ern 
mêã.ia Qe dois meses ent:t:e o fato gerador e a_ efetiva arrecaa.ação , 

justifica uma variação da r-eceita acima da média d.os 1!\clices a.e p~ 

ços. 

ll. 
itens das receitas a.o Tesouro e evidencia o Impo!iitp 

os principilis 

sobre a ~nda, 

o Irr.po~to sobre Produtos Indu&tl'ializadoç e as t:t"ansferências v_i,nc!::_ 

ladas aos Est~;t.l;!os, Distrito F_11;çleral._ e Munic,fpios • 

RECEITA DO TESOURO 

(ESTIMADA) 

Cz BilhÕes 
ESTÃ-oos · -

VNIXÇJ MVNIC!PIOS 'l:O'l'AL 

IMPOSTO sOaRE 11. "iMi>oRTAçj:O 

IMPOSTO SOBRE A RENDA 
IMPOSTO SO:!mE PRODUTOS INbOSTR111.Lf 

ZADOS 

- IMPOSTO SOBRE O~ERAÇOES F_IN~CEIFAS 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE COMVN:tCA

ÇO>" 
-:iMPOSTO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBU§. 

. T!VEIS E ADICIONAL _ 

IMPOSTO úNICO. SOBRE ENERGIA EU:TRICA 

CONTRlBOIÇJ'i.O PARA O FINSQCIAL 

CONTRISO!ÇÃO DO SAI.1.RID-EDOCAÇl'.O 

CONT~urçAO P.MA O PIN E PROTE'IU>.A 

OOTRAS RECEI_'l'l).S 

stiBTO'l,'AL 

Ol'ERAÇ,ÕES DE C~ÕITO 

405,7 

109,0 

26,0 

14,9 
142,0 
12,3 

58,0 

19~,8 
l. 586' ,6. 

2.669, 7 

~~·-' 77,7-
255,3 773,5 

199,8 60"5,5 

109,0 

-38;9 64";g 
22;-J 37;2 

142,0 

24,5 36,8 
--58,0 

28,0 221,8 

568;~ 2.155,-1 

12. cumpre res:sal tar gue da racei t.a de o~ra 

ções Cle c:réclito, n~ valor de Cz$ 1.083,1 bilhÕes, a parcela a.ª C:~:$. 
995,6 bilhÕes --decorre d.a colocação C!e titules elo Tesouro Nacion_nl , 

dos quais CZ$_ 557,!1 bilhões referem-se ao financiamento do dãficit 

a.o orçamento dM Opetrações Ofl.ciai.s de Créã.itõ._ 

fil<n a despesa àa União p-an I;J-exe-r-cíc:io financeiro ,de"l-988. 13. A :.::eceita orç_amentãria é 'estimaa.a segundo 

F"ar" a honroSa designação do Senhor Presidente 

<ia comiss:::;o Ml&t.a de O_Lç-&ment.o . .cabe-pQ§_ relatar a pa:t:te relativa à ~ 

ceita e <'O textu da Lei. 

CUidou o Po<9.er Exec:utivo_ de=._promover a unific.!_ 

ção ·orçmccir(;ii.ri.a, :t:.wrdenando as finanças pGblicas. 

Desaa tbrrna, será obtida melhor gerência c:;os 

recursos federais, eoordenando-~~õe. as ações do governo e trazendo ao 

Poder Legi!l:lativo maior transparência a.o -õrÇámento para 1988-

o conceito a.e arrecadação liquida, ou ·seja, apS11- a c:ompen~ação C!e 

deduçOes, abatimentos, incentivos e restituições. Dentre os. princJ:_ 

pais i tens de redução ou rcmúnc:ia ele rec::ei ta, que perfazem um total 

ae Cz$ 216,2 bilhões, destacam-se: 

IMPOSTO SOBRE A RE'NDA 

Fundo c!e I,nvestimentQs Qo No.raeste 

Fundo ele InvestimentQs c!1:1 Amazônia 

FIJildo de Investimentos setotiais 

Reflorestal!lento 

Turismo 

Cz$ BilhÕes 
!!4,8 
3S, 7 

l$,6 

Ü,S 
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Fund~ ae Recuperação Econõmica ao Estado _ao Espirita 
Santo 

Empresa Brasileira de Aeron.!iutica S.A. 

Fundação Nacional para Educação_ ae Jovens e Adultos 

Fo:onação Profissional, Alimentação elo Trahalhaclor e 

Promoção da Cultura 

Juros ·de Poupança e Aplicações cm AçÕe.ll Incilntivad"ls 

IMPOSTO SOBRE PRODbTOS INOUSTRIÃLIZADOS 

~di to-Prêmio ,ii. Exportação de Manuíaturados 

Ampliação e/ou Modexn1zação· do Sat:or S1derúr91co 

ro::EI'!'A TIUOOI'ÂlUT\. 

I!-11>. SCI:!RE" A IMJ?ORI'AÇ)b 
I!·lP. SOBRE: A~ 
IlolP. SOBRE A REliDA 
Il-lP. 'reRP.I'IOR!AL PJJP<>L 
INP, S. POOO, INOOS'l'F..!ALIZAI:OS 
;n.:p, SO!lllE CE'EPiiÇOEs FJN.!\NCEIPM 
ln' • SOB!lE TP11NSPCRI'ES 
JMP. soaro;: SEW. DE o.::MmCAç!Es 
:INP. 0Nrco SOSP.E: lUBRIFICI\NTES, 

CD.'lBOST!vEIS E ADICICW\L 
IMP, ONio:> SJBBE ENEFG:IA Efk.rro:CA 
IMP. ÜNIOO SOBP.E MINEAAIS 
TAJa\. !E ME:UIORl'Jiali'O DOS PORIOS 
TAXA FOOOili1ilW>. CNICA 

omros "'""""' 
E\ECI!:l"l'A re o::NI'RIBOIÇfíE 

TEXTO OA LEI 

1,1 

2,3 . ·' 
8,8 

1,0 

42.4 

35,8 

G,G 

O P:rojeto de Lei em termos de 'boa técnica lc'gíslaUva 
contém as aefiniçõeS essencia~s· a uma Le:t de meios moderna e abrãn
gente. 

Prevê no artigo 19 a rec~ita e f~a a aespesa, Mostra 
no artigo 29 as fontes dzt receita e no art:tqo 39 as recelta!! 
Fundos ela Administraç-ão Feaeral e do Orçamento aas op-erações Ofici
ais de Cr.Sõ.:tto, 

J.!l. o artigo 5,9 determina que os orÇamentos da Adm:l.ni! 
traç.!ic Ino:lireta, das Fundações inst.ttu!das ou mantidas pelo. Poder 
Público e aos Fundos da Aaministração Feaeral serão aprovaóos na 
forma da legislação vi.qente, com o meSmo oro:lE:"namCntC> do orçamento 
Geral aa União, 

O artigo 69 autoriza o Poder I:xecutivo a disciplinar 
a movimentaç.io das dotações, a realizar operaÇSeS -de crédito pol:' 

!ll\t.Gcipação de ~c-eita ati!; o, limite da Constituição, a abrir crédi
tos suplementares, a sup~cmenta:t: transfel:'ências ~Estados, Dist:t:ito 

- IMPOSTO 0NICO SOBRE LUBRIFICA;''ITES E COMBUST1VEIS 

Reaução a Zero aa Aliquo_ta do Âlcool Carburante 11,0 

IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇJiO ...11!.L.Q_ 

Isenções e Regimes Espe_ciais (exceto petróleo e alimentos} 78,0" 

Estes valores der.~Ol'l.$tram os recursos a s~ 

:rem pl:'evisivelmente axrecaaados no pr5:dn..o ano. 

_ A pt'êvisão reSUlta de- ~(eri9ões ~li. _e_onju~t.!:l, 
ra ãtual e sao alinhados os impostos_ e ·contribuiçOes de competência 
da Vni-ão. 

Este quadro_ nos dá o de:talhamento da 
ta ao Tesou~;o no atua! exercício e no próximo. 

41.850~000 
2.$00.000 

377,$10.000 
300.000 

310.000.000 
60.000.000 
6.960,000 

12.100.000 

28.500.000 
18.890.000 

5.950.000 
5.300.00º 

4.671.9-05 

2,15 
0,18 

24,82 
0,02 

20,37 
3,94 

.0,46 
O, 79 

1,87 
1,24 
0,39 
0,35 

0,31 

Federal, Territórios e Municfpios 1 a tomar medidas para ajustar di!!_ 
pêndios a efet:lva :t::eceita, dent:.:e outras providências destinaaas a 
boa execução orçamentária, 

são estes dispositivos necessários que Se fu~dame~tam 
na impossibilidade de se prever antecipadamente todas as necessida
aes do GoveJ:"no, 

Tais autorizações estão de aco:rdo com as normas cons
titucionais e lesais pertinentes .!i matéria, 

Devem ser objeto _de aeliberação 6 [seis} emendas ao 
Texto aa Lei. Passeunos a analisru:' cada uma' delas: 

EMENDA N9 1. 

Propõe a redução do limite de autorização para abcrt:!_ 
ra ae croiditqs suplamcntares, constante ao artigo li9, inciso III 

~ao .. .Projeto de Lei, de 25\ (vinte e einc1::f por cer..to} para l_1llf.-do tg_ 
tal da despes11.. 
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A preocUpação do Cov.erno· tem· sido fazer. com que o 0!_ 
çrunento aa União cada vez ro.a.t_s lU!Ipl1e sua abrangência, buscando of,2 
recer ao Congresso Nacional e 5 sociedade em geral u_ma peça que 
efetivamente englobe to&ls as receitas e despesas de responsa.bilid~ 

de federal. 

Assim, na Propostll. Orçamentária para 1988 passaram a 
constar ao Orçrunento da União, pela primeira vez, a praqramação das 
fundos da At!rninistração- Feaeral e o orçamentei -das·operàçõt;s" Ofici ~ 

ais de Crédito, que jUnta~nto com ~r;; r(lceitas e des!?esas tradic~o
nais da União estão sendo submetidos l!.O exame e aprovaçiio do ·con-

9resso Nacional. 

Contudo 1 iS fundamental que em meio a esse esforço de 
universalizll.ção ela peç11. orç~~.ment&:da n~o falte o Pot!er Executivo __ a_. 

necessliria flexibilidade na g:er&ncia dessas ações que~, aprovaelas pe 
lo Congresso, it.tegl::'arã.o llll1 Qrç~el"ltO_.da U:nião que inegalvelmente ~ 
a par· ele uma maior o:omplexi.dade 1 irá vig-orar num periot.!o de aeentu! 
das :tneertezas. 

Dessa forma, parece-nos paradox.!l que, .justamente a9"9. 
ra, n flexibilidade do Execut:.ivo na gerêncie, orçament;ár.~a, represe!!; 
~da pela autor:izaçi_g prévia para &bertura "de eroãdi tos suplementa -
res até o limt.te. de 25\ do tQI:.{I.J. da ele~pesa, seja em_grande piute 
obs~aculi:zada com 11.. proposta de reduç.õ.o desse limite para 10'11. 

Tal mt:~dida em naaa ampliará o conhecimento e o oontrg 

le tios qastos pGblicos pelo Congresso Nllci.cmal,, por'flan"t:o refere-se 
ao rcmanejarnento doa: meios, tendo cm vista o mais a<:l.equado cumpri -

rnento dos fins repl::'escntados pelas· ações já aprovadas pelo próprio 
Congresso.""""Pr;. maior restrição quaritoAesae remanefa.m"Emto, confO.[ 

me propõe a Emenda, irá interferir na (linSmica da execução' orçame!!; 

tiiiria, com sens!veis prédu!zos no tocante â eficiência e ef.t"cã.cia 
na realização da despeSa. 

EMENDA N~ 021 

Propõe supl::'imir o inciso V d.o" al::'t, 69 do Projeto de 
Lei que estabelece o seguinte:. V ..., P:t:omover as f!\e.dit!as necessárias 

para ajustar os <:l.ispêndios ao efetivo conportamento da receita. 

O nobre Deputado argui pcla Supressão do referido in 
ciso, i!I.O julgar que o seu teor esta.l::'!a imB>licito.no inciso III d~ 
artigo 69 1 que a~torl"za o Poder Executivo a abrir crét!itos suple - · 
mentares. 

Contudo, isso nao se verifica, porquanto os dois dis 
positivos t.ra.tam de procedi~ntos distintos. o inciso :!II, refe : 
rinõo-se li. c.diditos suplementares, Ocupa-se do l::'elliane-jamento da_ 

dotacões, o que•sõ líloder! ocorrer caso h.aja uma aut.ol::'ização legal, 
prévia e especifica. Assim, com base -~e-ssb. auto~iz~ção, sOmente po 
elerão !!ler aberto.~ créditos suplementares, não cabenc"o ao· Execut.iv; 

tomar outl:'a.S ·meelida,s sob à al.~gação que estariam implS:citas nesse 
dispositivo. 

J!i. o inciso V d5. cobertura &."o Executivo para, além 
do expediente dos Créditos Suplementares previsto no inciso III , 

tomar medidas com vistas ao ajusta,mento tia despe1>a ao efetivo com
portamento da receita. O COiisQ Mais com.um entre essas medielas são 
QS chamado:;: planos de contencS:o de desPesas que, em essência, blo

queiam temporariamente os c:t:Õc:l.it~s· OrÇa_met"Jti~1~s, 'atitUde essa 

quo, sem a autorização elo inciso v, se~ia flagr.antcmcrite ilegal 
Assim, julgamos de s-uma 111\Portância a manutenção do inciso em ·que! 
tão. 

EMENDAS N9s 03 " 04: 

Propõe a re·a.ução do limite de autorização para abert-u 
ra de créditos suplementares a conta .de operações de crédito d; 

25\ para lO% (art. 6~, inciso VII do Pl:'ojeto de Lei) e a supressão 
da alS:nea. ~afl do citadp artigo ·e ino:;:i~o. 

Em relação ii red-ução do limite de au:-tor izaçào para 
abertura de créditos a~plement.al:'es a conta de operações de <::rédito 
de 25t para lO%, proposta pelo nobre Deputado , somos contrã.rioS pe 
~~s mesmas ratões expostas na argumentação referente â Emenda. nQ 1~ 
que é da mesm<~, natureza. 

Quanto ã supressão da al!nea "a", que trata da utili
zação, para fins de abel::'tur:a de cd!ditos suplementares, doS recur -
sos proven:t.ent.es ele operações efetivadas no se9'undo semestre de 
1987 1 com. cronograma de recebimento que contemple o exercicio de 

1988, o autor da Emenda, aO justificá-la, consielera incompreenS!vel 

que a esta al1;u.ra não estej~m definid~s Q!l estimadas as opera-ções 
de crédito d~ setor pGblico, 

Cabe, a esse respeito, apresentar um esclarecinentode 
fl1ndamenta,l i!llpo::tãncia, A prS.tica oryamentãr:ia tem ~videnciaà.o qu111, 

na tocante .!is op€::-açõe.S de crêdito teXelusive Üt.ulos da divida pú 
blica 1 é bastante temerário colocar-se na Proposta Orçament.Sria v;. 
leres ::elativos a financiamentos ainda e:n negociação. Ao assim pro: 

ceder, o·Teso\lro estaria assumindo tãCitamente ~Wtl compj7omisso de , 

ea.so as negoc:l.ações niio chegarem a boq t~rmo, prover o montante coE_ 
:respondente com. recursos-· fiscais, mesmo ~rque, nessa altura, os 
ó~ãos normalmente já acenam com "fai:os consumados" no ~ocant-a à 

realização· de ob:t:as e serviços por conta daqueles recursos não 
viabilizados. 

Nessas circunstâncias, o Governo resol\teu que ·para 
e(eito de inctusão na Proposta m:ça.mentâria, sô consideraria as 
operações de crêditõ efetivnmcnto co"ntr:atadas, adm"itindo, entretan
-to, que.aquelas operações que se efetiv.:~ssem apÕ$ o encnminhrunento 

da I'l::'oposta Orçamcntâri& ; pudes·sem, atrttvés de um mecanismo ãg.il, 
serem incorporadas no dc;corr:cr <la o;.:ecução orçamentária. Daí a rn 
zão .de se inse::-ir no Projeto de Lei o inciso VII no artigo 6~, be; 
como suas res-pectivas al!neas, gue "propiciar.~ ao Executivo earr.inhar 
com mais seguranya no que se mforc ao controle <lo 
to pilblico __ 

EMENDA NQ 05: 

cn<lividamen-

Adiciona inciso ao artigo 69 do l'rojetS~ de U:li 

propÕe a inclusão dos urtigo: 79 e 8~ e rcnume~a os demais. 

e 

Em relação às proposições do Deputa<:l.o César Maia, ca 

be, inicialmente, lembrar: o art. 60 da Const.ttuição vigente, e 

seus incisos I e II, que estabelece o seguinte: 

Art. 60 - 1\ despesa pilblica obcdQccrá à lei orçamen

tária .:~nual, que n5o conte~5. dispositivo estranho à fixa
ção da despesa e à previsão ela receita. Não Se incluem na 

proibição: 

I - a autorização para abc:r;-tura de créditos Suplementares 
e operações de cr:õdito por antecipação da receit.a; e 

:r:r - as di.sposir;ões sabre a aplicação do so:~ldo que houver. 

Obviancnte 1 o teor da erecnda ap=esentada não se 

ajusta às exceções dos incisos I e ll.r o que prejudica_ a !lua an1i
lise para fins d,; inclus5o no Proje-to de Lei do Orçruncnto, 
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Cont.udo, ~s sugdSt.Üe~>- zS:.o vãJ.iclas como cont.:r:ibuição 

para outros <;l.isposit.ivos lcger.is que re<;rulam, sobretudo, o contro
le e a pl:"Ogra:naç.5o financeiro. do GOVCJ:n<), cm relação aos qU"õtiS ã_ 
nova Ol:"l'!.em constitucionD.l ensejará oportuniclacle para o nccess.S:rio 

reordenamento, 

EMENDA N9 06 

Sugere a inclus~o de ~ artigo 79 no Projeto de J:,ei.. 

do Orçamento para 1988, com o seguinte teor: "Os .recursos previs 

tos sob o código 27lOÇI.l6895423.157, no v.;tlor de cz~ ..........•.• -:-
8.090.000.IJOO,OO -(oito bilhÕes e 00Venta :r:tilhÕes de cruza<:!os) bem 

como outros- procedentes de rubricas ou. códis:os diversos ou até, dC. 
Fontes extra-o:::çamentliriaa, destinados ã construção da ferroVia NO_E 

te-sul, só poderão ser aplicados após a inclusão da 'Obra no Pla.."lo 

Nacional de Vi.,ção e devidamente aprovada pelo Congresso Nacional. 

l?ara fins de inclusão no Projeto de Lai do Orçamento 

a Emenda encontra-se prC~judicada, face "o disposto no Art. ,60, inC;! 

aos I e II da Constituição, a Sab<l!r: 

Art. 60 - A clespesa púb1ic11 obedecerá ã Lei orçarnent:-ª: 
J:"ia anual, qua, r.ão· conteri dispositivo estranho .i · fixaçiõ 

da despll!sa e à previ~:~ão da recÊloitã. Não se incluem Jla pro.!_ 

bição: 

I - a autorização para abe.rtura de créditos suplementares e 

operações de crédito por antlllcipação da receita; e 

II - as disposições sobre a aplicação do saldo que houver. 

Assim, não podemos inói~ o acolhimento d<l! nenhuma 

dessas emend!I.~ÕevelDOs salient!l.r, entretant9, que a secretaria de 

orçamento e Finanças da SEPLAN/PR, _ór~ão responsável pelo Sistema 

cb Orçarrcnt.:-.çãoNacional, revendo os parâmetros e indicaõores_ da con. 

jUfltUr!l. econPmic!l. para o pr5:drr,o e:Kerdcio, propõe alt.erações 

presente Proposta ol:'çamentíi.ria, vez que seus estudos inõicaram age_ 

l:'a uma e~ectativa inflacionâria da ordem de 120~ para,.o próximo 

exerc:Ccio. Este :Cttdicc: acarrc:ta evidentemente· alterações na est.i.Jll& 

ti va da receita. 
Aitsim,. aduzirnos a seguinte lllter..,_ç~.ct c~ R<:_lator ' 

em atenção ii proposta do Poder Executivo e da rE:latada. nova ~=rspes_ 
ti<~a de. o.t:recad<:~çiio, deconente desta roa;Ls ;;ecente _estirnati'l~ i_!!. 

uacio'niiria. Ressalvamos que a alteraçaonão leva a ne~hu:'_l_a mod).Ucad~ 
çiio na estrut.ura das recc:itasr e que serii. mantida a rc:lação d~ . ~ 
ficit orçamentário com a s>rcvisão do Produ't;o Interno Bruto-! pOis_ 

trata-ae de mera cox-reçSo monctliria de_ .va.lores,· com'? fica dem~mstr_!! 

do no quadro a seguir. 
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~ Pro~eto de Lei n<;:> Ól, de 1987 (CN) cumpre oS princi 

pios de elabc-rosção orçamentária previstos na Constituição" n'; 
Lei ri9 4.320, de 196·i"~- --

Opinamos, assim, "pela apiovaçifo_ da _parte. referente à 
Rec-eit.õt e a,o T~xto da Lei, co~ aa_alterações mencionaaas. 

E o parecer. 
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